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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N. 75/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora MARIANA ZÍLIO DA SILVA, matrícula 

34243, estará em usufruto de suas férias regulamentares relativas ao 

exercício 2018, no período de 21/11/2018 a 30/11/2018; CONSIDERANDO 

a necessidade de se designar um servidor para substituí-la nesse período;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor MARCO ANTONIO ARARIBOIA FARACO, matrícula 

9522, para exercer as atividades inerentes ao cargo de DISTRIBUIDOR, 

CONTADOR E PARTIDOR - PTJ, lotado junto ao Distribuidor desta Comarca, 

no período de 21/11/2018 a 30/11/2018.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Divisão de 

Controle e Informação.

 Alta Floresta-MT, 13 de Novembro de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000301-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON TAVARES JUNIOR OAB - MT23923/O (ADVOGADO(A))

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000301-96.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ROSIANE DE ASSIS DA SILVA Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: 

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA Advogado(s) do 

reclamado: AARAO LINCOLN SICUTO, ANDERSON TAVARES JUNIOR 

Vistos. 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no 

silêncio pela inexistência e concordância, respectivamente. 2. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000151-86.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON VALDOMIRO PEDROSO BRUM (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000151-86.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): ASSAF & ASSAF LTDA - EPP Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA RÉU: EVERTON 

VALDOMIRO PEDROSO BRUM Vistos. Ante o teor da certidão lançada no 

id 4678097 vislumbro a possibilidade de ter ocorrido à prescrição da 

dívida, haja vista que nos termos do art. 240, § 2º, do CPC/15, não haverá 

a interrupção do prazo da prescrição se o autor não tomar as 

providências cabíveis para a citação da parte requerida, no prazo de 10 

(dez) dias. Destarte, a fim de não proferir decisão surpresa, com fulcro no 

art. 10 do CPC/15, determino que INTIME-SE a parte autora, por intermédio 

de seus patronos constituídos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar 

pelo que entender de direito. CONSIGNE-SE que a inércia acarretará na 

presunção de concordância com o aludido. Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000871-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS VENTURA DA SILVA (EXECUTADO)

GIDEON DE JESUS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000871-82.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO ALVES MARCAL, HUGO ROGER 

DE SOUZA ALMEIDA EXECUTADO: GIDEON DE JESUS OLIVEIRA e outros 

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

manifestar aos autos, requerendo o que entender de direito. Decorrido 

prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003534-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO(A))

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003534-38.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: TATIANE RODRIGUES DA SILVA Advogado(s) do 

reclamante: JULIANE GIACOMIN DA CRUZ, MARCIO APARECIDO 

SPAGNOLO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Defiro o 

pedido contido no id 13528671. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003241-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI CREI SOARES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 
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estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da manifestação 

sob Id 16486801, trazida pela Parte Autora, II) bem como intimá-la para que 

proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante 

emissão de Guia de Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, 

conforme disposições do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando 

comprovante de pagamento nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003964-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003964-53.2018.8.11.0007. AUTOR(A): VIVIANE 

DA SILVA FERREIRA RÉU: ANDRE LUIZ GOULART Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que embora juntada uma declaração de hipossuficiência 

(Id. 16306357. Pág. 3), a parte autora não preiteou pelas benesses da 

Justiça Gratuita, logo, deve recolher as respectivas custas processuais. 

1) PROCEDER com o recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 

321, ambos do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos 

comprovantes, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do 

CPC/15). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Por fim, 

CONSIGNE-SE que se pleiteado os benefícios da gratuidade da justiça no 

mesmo prazo acima estabelecido, à parte autora deverá, por intermédio de 

documentação hábil (seja por meio de declarações de imposto de renda, 

extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos últimos três 

meses), comprovar seu estado de miserabilidade, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000109-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000109-66.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO 

CETELEM S.A. Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de 

Indébito, movida por Zulmira Ferreira de Miranda contra Banco Cetelem 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Sustenta a parte autora 

ter percebido no mês de Novembro de 2017 que estaria sendo 

descontados em seus benefícios previdenciários valor referente à 

contratação de empréstimos consignados realizados junto à parte 

requerida. Informa desconhecer a origem do contrato de nº 

51-352870/15310, cujo valor seria de R$ 2.192,81 (dois mil, cento e 

noventa e dois reais e oitenta e um centavos), valor este dividido em 72 

parcelas de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), que ensejou os 

descontos em seu benefício previdenciário. Por fim, requereu a nulidade 

do contrato acima mencionado, bem como a devolução em dobro da 

quantia já paga, acrescentado a indenização por danos morais. Entendo 

presente os requisitos, pugnou pela concessão da tutela antecipada, a fim 

de sustar a cobrança das parcelas vincendas do contrato mencionado. 

Com a inicial, aportaram documentos (ID. 11389925; 11389991; 11390022; 

11390055; 11390061 e 11390149). Pela decisão de ID. 11698241, o pedido 

de tutela de urgência foi indeferido, bem como fora designada data para 

realização de audiência conciliatória e determinada a citação/intimação da 

parte requerida. Realizada a audiência de conciliação conforme 

documentos de ID. 12832255, esta resultou-se inexitosa. Contestação 

conforme documentos de ID. 13165135; 13165143; 13165146; 13165149, 

oportunidade em que a parte requerida pugnou pelo acolhimento da 

preliminar da perda do objeto bem como a improcedência dos demais 

pedidos. Com a contestação, acompanhou documentos. Impugnação à 

contestação foi juntada aos autos conforme documentos de ID. 13527862, 

ocasião que foi rebatida as alegações da parte requerida, bem como 

pugnado pelo julgamento antecipado da lide. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Há na presente ação a alegação de preliminares por 

parte do polo passivo, o que passo para a análise no presente momento. 

A parte requerida alegou em fase preliminar a perda do objeto e falta de 

interesse de agir da ação, tendo em vista que o contrato objeto da 

presente ação já foi excluído. Entretanto, entendo que isto não afasta o 

cerne da ação, visto que esta busca alcançar a declaração de 

inexistência de débito, e nos autos, mais precisamente no documento de 

ID. 11390022, comprova que o contrato nº 51-352870/15310 foi incluído na 

data de 05/08/2015 e excluído em 15/09/2015, portanto, em período 

posterior a um mês da inclusão, consequentemente já havia ocorrido a 

cobrança de uma parcela na quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro 

reais). Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto e passo para o 

julgamento do mérito da ação. A relação jurídica posta em tela está sujeita 

ao regime do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a 

caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, capituladas 

nos artigos 2º e 3º, do aludido Código, incidindo, também, a inversão do 

ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal, na 

medida em que, alegada a inexistência de relação jurídica, incumbe à ré 

comprovar a efetiva contratação entre as partes envolvidas, e, ainda que 

não o fosse, lhe caberia na forma do art. 373, II, do CPC. Aqui vale o 

registro de que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa 

de que a prova de fato negativo não pode ser exigida de quem 

aproveitaria a sua inexistência. No caso, significa dizer que a requerente 

nunca poderia provar que não firmou qualquer relação jurídica com o 

banco requerido e que dela não seria devedor de quaisquer valores, 

incumbência lógica dessa última e que deriva da elementar regra 

probatória “negativa non sunt probanda”. Nessa medida, incumbia à parte 

ré, ora demandada comprovar a veracidade e origem do débito que imputa 

ao autor, em razão da aludida inversão, tendo restado incontroversa a 

negativação indevida, pois de modo algum foi comprovado de forma eficaz 

o vínculo através da celebração do contrato, principalmente quando se 

tratar de hipótese em que a parte nega a existência da própria relação 

jurídica legitimadora de situação contra a qual se insurge. Desta feita, 

pode-se assegurar que a autora não realizou a celebração do contrato de 

crédito consignado de nº 51-352870/15310, conclusão obtida através da 

análise das assinaturas do referido contrato juntado pela parte requerida, 

e pelos documentos juntados pela parte autora, demonstrando divergência 

entre as caligrafias dos dois documentos, o que não necessita de um 

vasta perícia em tal assunto para notar. Entretanto, quanto aos danos 

morais, não resta comprovado que a parte requerente tenha se 

constrangido de forma a ensejar reparação por tais danos, visto que seu 

nome não fora negativado e, em pouco tempo após a parte autora notar a 

cobrança indevida, o referido contrato foi cancelado, suspendendo 

cobranças de parcelas deforma indevida. DISPOSITIVO Nos termos do art. 

490 do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da parte requerente, razão porque: 1) DECLARO INEXISTENTE o 

débito discutido nos autos. 2) CONDENO a parte requerida o 

ressarcimento em dobro da quantia paga indevidamente pela parte 

requerida, referente a primeira parcela no valor de R$ 64,00 (sessenta e 

quatro reais), devidamente corrigidos, desde a data do efetivo pagamento. 

3) Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pleito relativo à condenação da 

requerida BANCO CETELEM S.A ao pagamento de indenização pelos 

danos morais, pelos motivos já delineados na fundamentação deste édito 

Tendo em vista o teor do artigo 86, parágrafo único, mesmo havendo 

sucumbência recíproca, pelas razões consignadas no bojo desta decisão, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento (10%) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito proposto por Zulmira Ferreira de 

Miranda em face do Banco Cetelem S.A, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do inciso I, do art. 487 do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. Tibério 

de Lucena Batista Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1003070-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA LAURETH (EXEQUENTE)

G. L. D. S. (EXEQUENTE)

G. H. L. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

João Carlos da Silva (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003070-77.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: GUILHERME HENRIQUE LAURETH DA SILVA, GABRIELI 

LAURETH DA SILVA, LUCINEIA LAURETH EXECUTADO: JOÃO CARLOS 

DA SILVA Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por 

Guilherme Henrique Laureth da Silva e Gabrieli Laureth da Silva, 

representados por sua genitora Lucinéia Laureth em face de João Carlos 

da Silva. Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo onde o 

executado se comprometeu a pagar as parcelas vencidas em 08 (oito) 

parcelas de R$ 143,47 (cento e quarenta e três reais e quarenta e sete 

centavos), com vencimento todo dia 10 (dez), com início em 20/10/2018 e 

fim em 20/05/2019, requerendo por fim a homologação e suspensão da 

presente ação de cumprimento de sentença. Com vista dos autos, o 

Ministério Público manifestou-se favorável ao acordo entabulado entre as 

partes, bem como, a suspensão do feito pelo prazo ajustado no acordo, 

conforme ID. 16028742. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. 

Ante a concordância do Ministério Público com o acordo entabulado entre 

as partes, uma vez que preserva suficientemente os interesses dos 

autores, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

legais o acordo celebrado entre as partes (ID. 15521989), cujas cláusulas 

e condições passam a fazer parte integrante da presente sentença, e 

determino a SUSPENSÃO da presente Ação de Cumprimento de Sentença 

até o cumprimento integral da avença, com fulcro no art. 922 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de cinco dias, informe nos autos se o 

acordo foi integralmente cumprido pela parte executada. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública da presente decisão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. 

Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003348-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. A. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003348-78.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado(s) do reclamante: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE 

LIDIO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: LUCIA APARECIDA ALVES DE 

ANDRADE Vistos. Trata-se de Ação de Busca e apreensão c/c pedido 

liminar ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA em 

face de Lucia Aparecida Alves de Andrade, ambos qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com diversos documentos. Em decisão 

proferida no id 15408616, foi corrigido o valor da causa e determinada a 

intimação da parte autora para proceder ao recolhimento do valor 

complementar, bem como juntar promover o recolhimento das custas 

iniciais ou juntar os respectivos comprovantes, sob pena de indeferimento 

(id 15408616). A parte autora peticionou pugnando pela desistência do 

feito (id 15841067). A manifestação veio acompanhada do comprovante 

das custas iniciais (id’s 15708038 e 15708039). Certidão de 

tempestividade no id 15715392. Vieram os autos à minha conclusão. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Analisando o feito, verifico que ainda não 

houve triangularização da relação processual, ante a ausência de citação 

da parte ré, razão pela qual, a extinção do presente feito independe de 

concordância desta última. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, CPC/2015. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do CPC/2015. Condeno a parte autora no pagamento das 

custas complementares referente ao valor atribuído à causa de R$ 

7.564,14 (sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quatorze 

centavos), tendo em vista que as custas recolhidas diz respeito ao valor 

atribuído inicialmente pela parte de R$ 3.065,71 (três mil sessenta e cinco 

reais e setenta e um centavos), conforme se vê no id 15708038. Sem 

condenação em horários advocatícios. Deixo de proceder à baixa de 

restrições sobre o veículo ou negativação do nome do requerido dos 

órgãos de proteção ao crédito, uma vez que inexiste qualquer ordem 

judicial deste Juízo neste sentido. Certidão de trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT. Cumpra-se o necessário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000066-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE JUDITE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000066-32.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): IVETE JUDITE DE OLIVEIRA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de 

“Ação de Usucapião” ajuizada por IVETE JUDITE DE OLIVIERA em 

desfavor de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO (proprietária). Em que objetiva, em síntese, a 

declaração de domínio, por meio da usucapião, da Parte Requerente sobre 

a área de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados) e identificado pelo 

Lote nº 04, Quadra R-9, localizado na rua das Violetas, no município de 

Carlinda/MT e com objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2 - G, do CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT. Com a inicial vieram os documentos. 

Recebida a inicial no ID 11351675 Citados os confinantes e a requerida. A 

Parte Ré apresentou contestação no ID 12074446, pleiteando pelo 

deferimento da justiça gratuita bem como pela procedência do feito. 

Citados eventuais Réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados (fl. 53), estes não manifestaram-se, conforme certidão de fl. 

58. A União manifestou seu desinteresse assim como o Município de 

Carlinda-MT (ID 11685804). Após, me vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos podem ser comprovados por 

meio de documental juntada aos autos. Com fundamento nos artigos 370 e 

371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, de 

acordo com o que dispõe o artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Preliminarmente, em 

sede de contestação, a Requerida pugnou pelo deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita, ante a insolvência evidente da massa 

liquidanda, juntando aos autos a certidão da Decisão proferida pelo Juízo 

da Liquidação Judicial, que concedeu à massa liquidanda os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, entendo que deve ser concedida a gratuidade da 

justiça para a Requerida. Compulsando detidamente os autos, verifica-se 

que a requerente buscam obter a declaração de propriedade do imóvel 

com área de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados) e identificado pelo 

Lote nº 04, Quadra R-9, localizado na rua das Violetas, no município de 

Carlinda/MT e com objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2 - G, do CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT. Entretanto, diante da posse comprovada por 

meio dos documentos que instruíram a inicial (recibo e contrato), somando 

no caso em tela uma posse mansa, pacífica e contínua exercida, levando 

em conta a soma dos antecedentes e da Requerente no imóvel, tem-se o 

resultado de mais de 23 (vinte e três) anos. Desta forma, invoca em seu 

favor o instituto da Usucapião Extraordinária capaz de consolidar a 

propriedade em nome dos possuidores. Trata-se de espécie regulada pelo 

artigo 1.238 do Código Civil, que preceitua "in verbis": “Aquele que, por 

quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, 

adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 
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requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título 

para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. Registre-se que o 

prazo estabelecido no artigo em comento é reduzido para 10 (dez) anos 

se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou 

nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do 

art. 1.238 do CC). Nessa toada, é de concluir que a usucapião 

extraordinária, regida pelo artigo 1.238 do Código Civil, tem como 

pressupostos a existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, animus 

domini e prazo de 15 anos, não exigindo justo título e boa-fé. A respeito do 

assunto seguem as jurisprudências: RECURSO DE APELAÇÃO – 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – 10 (DEZ) ANOS – AUSÊNCIA DE 

INTERRUPÇÃO OU OPOSIÇÃO À POSSE DA AUTORA – IMÓVEL 

UTILIZADO COMO MORADIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO 

DESPROVIDO. “No caso concreto, deve ser reconhecida a usucapião 

extraordinária, pois a possuidora estabeleceu no imóvel a sua moradia 

habitual e provou sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área 

usucapienda há mais de 10 anos, exercida com‘ animus domini’. 

Inteligência dos artigos 1.238, parágrafo único, e 2.029, ambos do Novo 

Código Civil..” (Ap 41371/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, 

Publicado no DJE 06/08/2014). (Ap 32064/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PRESCRIÇÃO AQUSITIVA - 

POSSE MANSA-PACÍFICA E ININTERRUPTA – COMPROVAÇÃO DOS 

REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DE OPOSIÇÃO SEJA 

POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO, INTERPELAÇÃO OU QUALQUER OUTRO 

MEIO DE INSURGÊNCIA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1238, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL/2002 – SENTENÇA REFORMADA – 

APELO PROVIDO. Restando comprovado o cumprimento dos critérios 

legais exigidos pelo artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil/2002, 

mostra-se imperioso o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na Ação de Usucapião, mormente quando não há elementos 

que demonstrem a ocorrência de oposição contundente e capaz de 

interromper a prescrição aquisitiva. (Ap 168141/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) No caso em apreço, ao que 

consta nos autos, a posse da Requerente possui o animus domini, é 

mansa e pacífica, é justa e não é violenta e nem clandestina, pois houve 

citação de todos os possíveis interessados e, o mais importante, a 

Requerida não se opõe ao pedido da Requerente, bem como resta 

demonstrado que os mesmo possuem a posse mansa e pacífica, 

realizando no imóvel benfeitoria, tendo suas divisas bem definidas e 

reconhecidas conforme rol de confinantes. A ocupação mansa e pacífica, 

levando em conta os antecedentes, vem sendo exercida desde o ano de 

1985, conforme documentações presentes nos autos, e, a Requerente 

vem exercendo a posse mansa e pacífica desde o dia 23/06/1995, 

conforme contrato particular de compra e venda do imóvel urbano firmado 

entre a Requerente e o antigo proprietário. Assim, de acordo com o artigo 

1243 do CC, o tempo exigido (10 anos) para usucapir o imóvel deve ser 

acrescentado à sua posse a dos seus antecedentes, somando no caso 

em tela uma posse mansa, pacífica e contínua, contando até atualmente, 

resultando em 23 anos. Portanto, a prova documental revela como 

verdadeiros os fatos alegados pela Requerente. Desta feita, restando 

comprovados os requisitos exigidos pela legislação civil pátria para a 

caracterização da usucapião extraordinária, impõe-se a declaração da 

aquisição da propriedade do imóvel pela Requerente por meio de 

usucapião. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o 

domínio da requerente IVETE JUDITE DE OLIVIERA, sobre o imóvel descrito 

na petição inicial, qual seja, Lote nº 04, Quadra R -9, localizado na rua das 

Violetas, no município de Carlinda/MT, com área de 500,00 m² (quinhentos 

metros quadrados) registrado sob a matrícula n.º 1.403, Livro 2- Ge, por 

conseguinte, julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Diante do 

DEFERIMENTO da Justiça Gratuita em favor da Requerida ante a 

insolvência evidente da massa liquidanda, assim condeno a requerida ao 

pagamento de custas e ao pagamento de honorários em 15% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, mas, 

SUSPENDO a exigibilidade da verba, pelo prazo de 05 anos na forma do 

art. 98, § 3º, do novo CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao CRI local, fazendo-se acompanhar de: a) cópia da presente 

sentença (artigo 1.238 do Código Civil) juntamente com a certidão de 

trânsito em julgado da sentença; b) nome completo da parte Requerente, a 

nacionalidade, o estado civil, a profissão, os números do RG e do CPF, 

endereço. Se pessoa jurídica é indispensável constar a razão social, o 

número do CNPJ e o endereço da sede. Sendo a parte autora casada, 

informação e qualificação completa do cônjuge (o nome completo, a 

nacionalidade, o estado civil, a profissão, os números do RG e do CPF, 

endereço). Informação do regime de bens adotado, bem como se a 

celebração do casamento se deu antes ou após a vigência da Lei n. 

6.515/77. No caso do regime de bens adotado depender de pacto 

antenupcial, informar o número, a data e o local do registro do pacto; c) 

indicar o registro anterior (matrícula); d) Cópia autenticada das seguintes 

peças processuais: sentença/acórdão e planta do imóvel (fl. 18). e) cópia 

da folha do demonstrativo do carnê do IPTU, se o imóvel for urbano. Sendo 

rural, apresentar certidão negativa do ITR ou o comprovante de pagamento 

dos últimos 05 anos desse. Apresentar ainda comprovante de pagamento 

do CCIR. Observo que se o autor não for beneficiário da assistência 

judiciária gratuita é indispensável a apresentação da DIAT para que seja 

possível verificar o valor venal do imóvel. Consigno, por fim, que a parte 

Requerente é isenta dos demais documentos do serviço Registral e 

Notarial, bem como das custas pela expedição do presente mandando, 

visto que é beneficiária da justiça gratuita, de acordo com o artigo 98, §1º 

do CPC/2015, devendo apenas proceder ao pagamento do ITBI, pois, não 

pode ser entendido o ITBI como incluído entre as isenções da assistência 

judiciária gratuita, sendo, portanto, devido quando do registro do imóvel. 

Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL – PARTE ASSISTIDA PELA JUSTIÇA 

GRATUITA –(...) IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS-ITBI – 

ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.(...).A gratuidade da justiça não isenta o beneficiário do 

pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), conforme 

expressa previsão do art. 98 do CPC. (Ap 25624/2018, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)". Caso não haja nos autos 

todos os documentos necessários para a expedição do referido 

mandando, INTIME-SE a parte Requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, instrua os autos com os mesmo, sob pena de arquivamento 

do feito, servindo, em decorrência disso, a presente sentença meramente 

declaratória da aquisição da propriedade imóvel. Por fim, remetam-se os 

autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002616-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA SERRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002616-97.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

GILMAR PEREIRA SERRA PINTO INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos. Em relação à contestação apresentada pelo Banco do Brasil, friso 

que a presente ação é de natureza voluntária, que busca o levantamento 

de valores que possam existir em nome do de cujus indicado, logo, 

descartáveis os argumentos despendidos pelo Banco, já que ele foi 

OFICIADO para noticiar se há ou não valores existentes, sendo que a 

presente contestação não merece guarida alguma, já que desprovida de 

qualquer pertinência. Aliás, para que não restem dúvidas, resgato o 

seguinte trecho do despacho inicial: “2) OFICIE-SE ao Banco do Brasil S/A, 

agência de Alta Floresta/MT, para que informe a existência de valores 

referente ao PASEP em nome falecido Filippe Pereira Serra Pinto, juntando 

ao ofício certidão de óbito e extrato de PASEP que acompanham a inicial.” 

Sic. Id. 14877696. Nota-se que inexiste a expressão, “cite-se o banco 

para que o mesmo conteste a ação no prazo legal”, portanto, extrai-se que 

a peça contestatória extrapolou ao comando judicial sem qualquer 

motivação razoável e por tal motivo deixo de analisar seu mérito. Ademais, 

quanto ao pedido para que seja oficiado o órgão responsável pelo 

pagamento de eventuais pensionistas do falecido, devido à previdência 
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militar do de cujus, DEFIRO o pedido, assim, OFICIE-SE a Pagadoria de 

Inativos e Pensionistas da Aeronáutica (PIPAR), no endereço declinado na 

petição de Id. 15981042, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

ao juízo informações acerca de eventuais dependentes em relação ao 

falecido Felippe Pereira Pinto (CPF n° 020.127.907-04). Juntada a 

resposta, ABRA-SE vistas ao Ministério Público para parecer no prazo 

legal e por fim, façam os autos conclusos. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELORE NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL ARANTES DO PRADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000127-87.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: NELORE 

NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME EXECUTADO: WENDEL ARANTES DO 

PRADO Vistos. Instada a se manifestar a parte exequente pugnou pela 

penhora e averbação do imóvel indicado ao Id. 15663861, de propriedade 

do executado. 1) DEFIRO o requerimento, motivo pelo qual, determino que 

EXPEÇA-SE o competente mandado para realizar a penhora do bem citado 

no preambulo desta decisão. 1.1) Independente da expedição do 

mandado, INTIME-SE a parte exequente para atualizar o valor do crédito. 2) 

Sem prejuízo ao cumprimento das deliberações acima, e a fim de se evitar 

futura arguição de nulidade processual, INTIME-SE a parte executada (art. 

841 do CPC/15), bem como eventual cônjuge, para que, se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003966-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003966-23.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

NIVALDO BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis 

que preenche os requisitos legais. 2) Entendo necessário, para análise do 

pedido de tutela de urgência, a realização de perícia médica. In casu, 

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

19.06.2013, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

bem como, o levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

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

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) Bruno Vilela Gomes, CRM 6510-MT, razão porque 

FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia 

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

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

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

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

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

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

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

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

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

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

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

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

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

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

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

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

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

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

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

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

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

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

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

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

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

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

expedindo o necessário.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000923-15.2017.8.11.0007

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:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000923-15.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A EXECUTADO: MARCELO DOS SANTOS MARTINS Vistos. 

Uma vez que inexitosa a pesquisa via sistema Bacenjud, consoante 

extrato juntado ao Id. 15638508, DEFIRO o pedido subsidiário e, assim, 

REALIZO CONSULTA, via sistema RENAJUD, com o escopo de verificar e 

restringir eventuais veículos registrados em nome de Marcelo dos Santos 

Martins (CPF n° 897.638.231-53), no valor de R$ 289.598,87 (duzentos e 

oitenta e nove mil e quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e sete 

centavos), conforme extrato anexo. Com a juntada das informações do 

sistema RENAJUD, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicando o endereço de localização do bem 

móvel, porventura, encontrado. Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

a Secretaria da Vara e façam conclusos. CUMPRA-SE o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000445-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - RJ148511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

EZEQUIEL MOREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

VALDINEI MOREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

RONALDO VIEIRA DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Executada para pagar o débito 

descrito sob Id 15894173, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver (Art. 523 CPC). O débito será acrescido de multa de 

dez por cento, além de honorários advocatícios também de dez por cento 

caso não seja pago no prazo anterior (Art. 523, §1º CPC), quando será 

expedido Mandado de Penhora e Avaliação, desde logo, seguindo-se os 

atos de expropriação (Art. 523, §3º CPC). Transcorrido 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 (Art. 525 CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000769-31.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA MARQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000769-31.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: MARIA 

CRISTINA MARQUES Vistos. DEFIRO o pedido para buscar eventuais 

automóveis pertencentes à parte executada, assim, REALIZO CONSULTA, 

via sistema RENAJUD, com o escopo de verificar e restringir eventuais 

veículos registrados em nome de Maria Cristina Marques (CPF n° 

514.554.471-53), no valor de R$ 9.038,25 (nove mil e trinta e oito reais e 

vinte e cinco centavos), conforme extrato anexo. Com a juntada das 

informações do sistema RENAJUD, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o endereço de 

localização do bem móvel, porventura, encontrado. Com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara e façam conclusos. 

CUMPRA-SE o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003978-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ANGELO SILVA LIMA OAB - SP261062 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003978-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA 

JOSE TAVARES RÉU: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. 1) 

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

legais. 2) Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício 

Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

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

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) Bruno Vilela Gomes, CRM 6510-MT, razão porque 

FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia 

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

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

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

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

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

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

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

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

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

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

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 
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conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

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

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

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

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

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

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

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

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

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

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

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

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

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

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004046-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES AGUIAR MEDEIROS VIAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004046-84.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA DOLORES AGUIAR MEDEIROS VIAIS Advogado(s) 

do reclamante: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de Ação de 

Aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de evidência ajuizada 

por Maria Dolôres Aguiar Medeiros Viais contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, o qual, em síntese, pretende a concessão da tutela 

para o fim de determinar que a autarquia ré implante o benefício 

previdenciário que alega fazer jus. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Vieram os autos à minha conclusão. DECIDO. Almeja a autora 

a concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser 

agraciado com o recebimento da aposentadoria a que julga fazer direito 

logo no início da demanda. Pois bem. Conforme a sistemática do Código de 

Processo Civil, a tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de 

urgência, que se subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina 

de antecipada) ou cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas 

antecedente ou incidentalmente – e tutela de evidência, consoante dispõe 

o art. 294 do CPC/2015: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de 

urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental”. Assim, compete ao Magistrado verificar dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a 

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

processo. Então, aqueles dois clássicos pressupostos da tutela de 

urgência (fumaça do bom direito e perigo da demora) foram agora 

transformados nos seguintes termos: probabilidade do direito e perigo ao 

resultado útil do processo. É o que está estabelecido no caput do art. 300 

do CPC/2015: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º. A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, não vejo, ao 

menos por ora, o preenchimento dos requisitos necessários para 

concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora. É dizer, as 

provas colacionadas devem ser suficientes a calcar o Julgador de que 

não será tal tutela irreversível, devendo, pois, tais provas, serem 

inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária ser prejudicada. No 

caso em apreciação, trata-se de aposentadoria por idade rural, de maneira 

que entendo imprescindível a produção de prova testemunhal para fazer 

um juízo de valor seguro acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos 

legais para a obtenção do benefício de maneira que se faz temerária a 

concessão de tutela provisória (seja a de urgência ou de evidência) antes 

de encerrada a instrução processual. Além disso, analisando detidamente 

as provas documentais apresentadas nos autos pela parte requerente, 

verifico que inexistente prova suficiente do exercício da atividade rural da 

autora no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 

conforme exigência dos arts. 39, inciso I e 143 da Lei 8.213/91. Por fim, 

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

concedida mediante prova suficiente ou início razoável de prova material 

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

sentido, colaciono alguns julgados recentes do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 

ANOTAÇÃO NA CTPS DECORRENTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA 

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

sentença homologatória de acordo trabalhista é admitida como início de 

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

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

evidenciem o período trabalhado e a função exercida pelo trabalhador" 

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

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

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

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

apresentada. A sentença deve ser anulada ante a impossibilidade da 

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

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

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

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

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

0041747-27.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

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

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

e-DJF1)”. “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUSENTE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

DOCUMENTOS POSTERIORES AO IMPLEMENTO IDADE. IMPOSSIBILIDADE 

DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão do benefício de 

aposentadoria por idade exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se a carência prevista no art. 142 da Lei de Benefícios, 

mediante início razoável de prova material, corroborada com prova 

testemunhal, ou prova documental plena. Exige-se, simultaneamente, idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher (art. 48, § 1º, da 

mesma lei). 2. No caso dos autos, embora a parte autora tenha completado 

a idade para aposentadoria, não apresentou início de prova material capaz 

de comprovar o exercício de atividade rural, sob o regime de economia 

familiar, por tempo suficiente à carência. 3. Os documentos apresentados 
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devem ser contemporâneos ao período sob comprovação, em face da 

necessidade de aferir-se o cumprimento do cumprimento do período de 

carência legalmente exigido. No caso, a parte autora juntou diversos 

documentos referentes ao imóvel rural adquirido em 1997, ou seja, quando 

já contava com mais de 55 anos de idade. 4. (...) 9. Apelação desprovida. 

Sentença mantida. (TRF-1 - AC: 00587448020144019199, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 12/08/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

03/09/2015).” De mais a mais, em demandas desse talante, as provas 

colacionadas devem ser suficientes para que o Julgador, ao conceder a 

tutela provisória, tenha quase certeza de que se a demanda fosse julgada 

na ocasião, sairia a parte requerente vencedora, o que não é o caso, pois, 

para aferir se a autora tem o direito que alega, repito, provas deverão ser 

colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

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

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

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

não há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para 

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

se o presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

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

artigo 99, do CPC/2015. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002437-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LEITE CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

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

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

Advogados, para que proceda ao recolhimento das custas de distribuição 

da Carta Precatória, apresentando comprovante de pagamento no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003164-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARLOS FAQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003164-59.2017.8.11.0007. REQUERENTE: DIEGO 

CARLOS FAQUIM REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Compulsando os autos verifico que a parte requerida não possui 

advogado constituído nos autos, haja vista que a sentença ilíquida foi 

proferida por outro Juízo, razão pela qual a intimação pessoal da 

liquidação da sentença deve ser realizada no caso em apreço. Portanto, 

postergo a análise do pedido da autora e DETERMINO a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte requerida, por meio de carta precatória a ser cumprida 

na Comarca em que consta o endereço nos autos, devendo ser 

consignado na carta as advertências contidas na decisão inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003116-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARA SARAIVA BRUNO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

sob Id 16511858; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, ao teor do 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002242-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

SUPREMAGRO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002242-81.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, SUPREMAGRO COMERCIO DE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 

Compulsando os autos, denota-se que na peça contestatória apresentada 

ao Id. 15394183 o requerido apresentou reconvenção, contudo, deixou de 

recolher as custas judiciais, consoante certidão de Id. 15399311. Noutro 

giro, também nota-se que o requerido/reconvinte não fixou o valor da 

causa e como é sabido, tal requisito é indispensável para que se possa 

processar adequadamente a ação reconvencional. Neste sentido, 

INTIME-SE o requerido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, declinar o valor 

da causa, bem como recolher as respectivas custas, sob pena de a 

reconvenção ser declarada prejudicada. Observe-se que o presente 

despacho está em consonância com o que dispõe o art. 10 do CPC/15. 

Decorrido o prazo, certifique-se e após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003253-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003253-82.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): TAIS DIAS DOS SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

CRISTHIANE BLASIUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s) do reclamado: FAGNER DA SILVA 

BOTOF, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA Vistos. Trata-se de Ação 

de cobrança de seguro obrigatório por invalidez parcial permanente 

proposta por Tais Dias dos Santos contra Seguradora Líder - DPVAT, 

ambos qualificados nos autos. 1) Após o recebimento da inicial, a parte 

requerida apresentou contestação e a parte autora impugnou a peça 

apresentada. Em seguida, as partes manifestaram nos autos quanto às 

provas que pretendem produzir. Assim, PASSO A SANEAR o processo 

desde logo, nos termos do artigo 357 do CPC/2015. 2) Não existindo 

outras questões processuais pendentes a serem decididas, bem como, as 

partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a ser sanada, 

razão pela qual, DECLARO O FEITO SANEADO. 3) Por entender 

necessário, DEFIRO a prova pericial pleiteada por ambas as partes 

(petições juntada nos autos). Assim, nos termos da Resolução nº 

232/2016 do CNJ, NOMEIO a Dra. Fernanda Sutilo Martins - CRM 8137 MT, 

como perita judicial, a qual deverá exercer o encargo independentemente 

de compromisso, nos termos do artigo 466 do CPC/15. Fixo os honorários 

periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) e nos termos do artigo 95 do 

CPC/2015, caberá às partes ratearem a perícia, pois, ambas a requereram, 

de maneira que ela custeada na proporção de 1/2 (metade) para cada 

uma, observado o disposto no § 3º, inciso II e § 4º do respectivo artigo, 

bem como, os termos da Resolução 232/2016 do CNJ (Sobre o tema: 

TJ-MG; AI 1.0223.13.023143-2/001; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; 

Julg. 01/04/2016; DJEMG 13/04/2016). Consigno que os honorários 

deverão ser recolhidos no prazo de 20 (vinte) dias. Consigno ainda que, 

como a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, a sua metade 

correspondente será custeada nos moldes do § 3º do artigo 95 do 

CPC/15. 3.1) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do 

CPC/2015. 3.2) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) Qual o atual 

estado de saúde da parte autora? b) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença ou lesão? De que tipo? c) Havendo 

deficiência/moléstia/doença ou lesão, aproximadamente desde quando ela 

existe? d) Diga o Sr. Perito se a deficiência/moléstia/doença ou lesão é 

decorrente do acidente de trânsito mencionado nos autos? e) 

Apresentando deficiência/moléstia/doença ou lesão, diga o Sr. Perito quais 

as consequências física das mesmas? As lesões são incapacitantes? f) 

Em caso positivo, as lesões apresentadas são temporárias ou 

permanentes? g) Caso a deficiência/moléstia/doença ou lesão seja 

permanente, informe o Sr. Perito se é total ou parcial? h) Constatada a 

deficiência/moléstia/doença ou lesão parcial diga o Sr. Perito qual o grau 

de repercussão da lesão (0 a 100%), para o trabalho, para o lazer e 

demais atividades do seu cotidiano? 3.3) CONSTE-SE, ainda, do ato de 

intimação do (a) perito (a), a possibilidade de aplicação do § 1º do art. 468 

do CPC/2015 (no caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência 

à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao 

perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo 

decorrente do atraso no processo), caso o (a) perito (a) deixe de cumprir 

o encargo no prazo que lhe foi assinado. 3.4) Feito o depósito dos 

honorários periciais, INTIME-SE o (a) perito (a) judicial para designar data, 

local e horário para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente 

para que a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), 

devendo ser encaminhado cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram (tais como o boletim de ocorrência, e documentos médicos), 

bem como os quesitos eventualmente apresentados pela parte autora e 

parte requerida e os do Juízo. 3.5) Efetuado o agendamento pelo(a) 

perito(a), INTIMEM-SE as partes quanto a data agendada para a realização 

da prova pericial (art. 474, CPC/2015). 3.6) O laudo pericial deverá ser 

apresentado em 30 (trinta) dias, a contar da data designada para 

realização da perícia. 3.6.1) O laudo pericial deverá conter a exposição do 

objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como em linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, 

sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem 

como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico 

do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 3.7) 

Após a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes, em 15 (quinze) dias, na 

forma do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando que o silencio valerá 

pela presunção de concordância com o laudo. 3.8) DEIXO de dispor 

acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se 

encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 4) 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão saneadora, 

inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 5) Por fim, após 

tudo cumprido, façam-me os autos CONCLUSOS para deliberações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000414-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CHICALE JUNIOR (AUTOR(A))

ELAINE APARECIDA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO MACHADO ROSA (RÉU)

IVAHIR RODRIGUES MARQUES JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000414-50.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): OSVALDO CHICALE JUNIOR e outros Advogado(s) do 

reclamante: FRANCIS DIAS PAIVA RÉU: IVAHIR RODRIGUES MARQUES 

JUNIOR e outros Vistos. Trata-se de ação de usucapião de imóvel urbano 

ajuizada por Osvaldo Chicalé Júnior e Elaine Aparecida Costa em face de 

Ivanir Rodrigues Marques Junior e Luiz Fernando Machado Rosa, ambos 

qualificados nos autos. Requerem os autores a concessão da assistência 

judiciária gratuita, alegando que não possuem condições de arcar com as 

despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua 

família. Pois bem. A meu ver, toda presunção legal permite prova contrária. 

Até porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante ao 

requerimento de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias 

atraem a incidência do artigo 7º do CPC/15, que esclarece ser assegurada 

às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e 

faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à 

aplicação de sanções processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem 

jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a 

benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte 

requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. 

Para demostrar um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, por meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra 

definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que auferem renda 

familiar líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, nos casos em 

que a pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de necessidade 

resta debelada, necessitando aquele que requer assistência da 

defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

vejamos: Art. 3º. Todo aquele que não se enquadrar no critério 

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

líquida de três salários mínimos, não tem como arcar com os honorários de 

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de que trata o caput deste artigo 

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

(modelo anexo), ao qual serão anexados: declaração de necessitado ou 

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, despesas 

médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não dispõe de 

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da renda mensal, não se 

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

do caso a ser realizada nos termos do artigo anterior. Por essa razão, 

INTIMEM-SE os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada 

(declarações de imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, 

bem como de água dos últimos três meses), sob pena de indeferimento 

dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para 
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deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002335-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002335-44.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado(s) do reclamante: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 

REQUERIDO: MILTON GAETANO JUNIOR Vistos. Indefiro o pedido de 

extinção do feito pela desistência formulado pelo autor em 29/08/2018 (id 

15047572), tendo em vista que a petição inicial foi indeferida e, via de 

consequência, ação foi julgada extinta sem resolução do mérito em 

22/08/2018, nos termos da r. sentença lançada no id 14892037. Quanto ao 

pedido de baixa de restrição veicular, inexiste qualquer decisão judicial 

nos autos neste sentido, pois a petição inicial sequer foi recebida, 

tampouco houve comunicação ao SERASA. No mais, cumpra a Secretaria 

da Vara as determinações da r. sentença. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000932-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000932-74.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): VERONICA MARIA DA SILVA Advogado(s) do reclamante: 

SERGIO LUIZ DO AMARAL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento do auxílio-doença 

c/c aposentadoria de invalidez e pedido de tutela de urgência ajuizada por 

Verônica Maria da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), todos qualificados nos autos. O TRF da 1ª Região, de ofício, por 

unanimidade anulou a sentença em razão de a perícia médica ter sido 

realizada por fisioterapeuta, determinando a realização de nova prova 

pericial com profissional habilitado em medicina e posterior prosseguimento 

do feito, dando por prejudicado o recurso de apelação, nos termos do 

acordão acostado no id 15808347. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Decido. Em observância ao acordão proferido pelo TRF 

da 1ª Região, para a realização da perícia médica, nos termos da 

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

Dr(a) Dr(a) Fernanda Sutilo Martins - CRM 8137 MT, razão porque FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia 

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

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

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

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

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

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

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

15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 

do CPC/2015. Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao(a) 

perito(a) cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

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

na Secretaria da Vara). Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

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

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se o 

necessário. Com a manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis 

para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. Após tudo 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000747-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE SOUZA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000747-70.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Advogado(s) do reclamante: ALYSSON TOSIN EXECUTADO: GISLAINE 

SOUZA RAMOS Vistos. Trata-se de pedido de arresto online via bacenjud 

formulado pela exequente Recon Administradora de Consórcio Ltda 

visando o bloqueio de ativos financeiros da executada Gistlaine Souza 

Ramos, com fundamento no artigo 830 do CPC/15 (id 13474093). Planilha 

atualizada no id 13474093 e 13474094. Vieram-me os autos conclusos. É 

o sucinto relatório. Fundamento e Decido. O artigo 830 do CPC dispõe que 

“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução”. No caso dos autos, vejo 

que a executada não foi localizada no endereço disponibilizado pela parte 

exequente, pois segundo informações obtidas pelo oficial de justiça os 

familiares da executada a mesma mudou-se para o Estado de Mato 

Grosso, contudo estes não souberam informar seu endereço atualizado 

(id 11189469 – pág. 9). Ocorre que no caso vertente, após a notícia de 

que a executada mudou para o Estado de Mato Grosso, houve apenas 
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uma tentativa de citação, inexistindo qualquer informações de que foram 

realizadas quaisquer outras buscas visando encontrar o seu endereço, 

razão porque a realização do arresto online, neste momento processual, 

objetivando o bloqueio de dinheiro da executada se mostra de todo 

prematura, devendo a parte exequente esgotar todos os meios visando à 

localização da executada. A jurisprudência tem entendido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

ARRESTO DE BENS – COEXECUTADO PESSOA FÍSICA NÃO CITADO – 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – INTERESSE DO CREDOR - I – 

Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do ACPC, que 

não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos 

arts. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e 

objetivos como anteriormente – II – Decisão que indeferiu o pedido de 

arresto de bens em nome do coexecutado, pessoa física - Ausência de 

demonstração dos requisitos necessários – Hipótese em que só houve 

uma tentativa de citação do coexecutado – Hipótese, ademais, em que a 

citação da coexecutada, pessoa jurídica, restou frutífera - III - 

Reconhecida a prematuridade do pedido de arresto de bens – Inocorrência 

das hipóteses legais de arresto previstas nos arts. 830 e 301 do NCPC – 

Ausência de afronta ao princípio da celeridade processual ou do art. 797 

do NCPC - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ – Decisão mantida – 

A g r a v o  i m p r o v i d o " .  ( T J S P ;  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

2218277-22.2018.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 1ª Vara; Data do Julgamento: 

31/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Recurso interposto 

contra decisão que indeferiu pedido de arresto 'on line' de ativos 

financeiros para garantia da execução, formulado após tentativa frustrada 

de citação dos executados por via postal - Prematuro o deferimento do 

arresto 'on line', sem que se proceda tentativa de citação por oficial de 

justiça - Inteligência dos artigos 301; 830; 835, I e 854 do CPC/2015 

Decisão mantida. Recurso improvido” (TJSP; Agravo de Instrumento 

2030582-22.2018.8.26.0000; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; 

Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos; Data do 

Julgamento: 31/08/2018)”. Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido 

de arresto online via sistema bacenjud, pelas razões acima consignadas. 

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

informar aos autos o endereço exato da executada, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004021-71.2018.8.11.0007

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:

JESSICA TAIOMARA CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004021-71.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Advogado(s) do reclamante: SERGIO SCHULZE 

REQUERIDO: JESSICA TAIOMARA CORDEIRO DE OLIVEIRA Vistos. 

Trata-se de Ação de busca e apreensão c/c pedido liminar ajuizada pela 

BV Financeira S/A CFI contra Jessica Taiomara Cordeiro de Oliveira, 

ambos devidamente qualificados. Conforme entendimento jurisprudencial, 

o valor da causa nas ações de busca e apreensão deve corresponder ao 

valor da dívida (parcelas vencidas e vincendas). Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR QUE DEVE 

CORRESPONDER À DÍVIDA PENDENTE. ADMISSIBILIDADE DA NOVA 

PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO CREDOR ANTES DA 

CITAÇÃO. REFLEXOS DA ALTERAÇÃO QUE DEVERÃO SER ANALISADOS 

NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AI 0453563-7 - Ponta 

Grossa - Rel.: Des. Vicente Del Prete Misurelli - Unanime - J. 13.02.2008)”. 

Compulsando os autos, vejo que a parte autora atribuiu à causa o valor de 

R$ 7.712,37 (sete mil e setecentos e doze reais e trinta e sete centavos), 

contudo este não corresponde ao valor da dívida (parcelas vencidas e 

vincendas), uma vez que a planilha acostada aos autos indica que o valor 

do débito atualizado corresponde a R$ 18.079,94 (dezoito mil e setenta e 

nove reais e noventa e quatro centavos), bem como descreve a petição 

inicial. A jurisprudência tem permitido a retificação de ofício do valor da 

causa. Assim julgou o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL COMUM E 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - FIES CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DADO À CAUSA SUPERIOR 

AO LIMITE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS, PORÉM 

NÃO-CORRESPONDENTE AO CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

VALOR RETIFICADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO FEDERAL COMUM. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. A competência dos 

Juizados Especiais Federais é absoluta e fixa-se, em regra, pelo valor da 

causa. 2. O valor da causa pode ser motivadamente alterado de ofício 

quando não obedecer ao critério legal específico ou encontrar-se em 

patente discrepância com o real valor econômico da demanda, implicando 

possíveis danos ao erário ou a adoção de procedimento inadequado ao 

feito. (...) Embora seja possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à 

causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente competente. (...) 

(CC 97.971/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 17/11/2008)”. Sendo assim, de 

acordo com a planilha de cálculo acostada aos autos, o valor da dívida é 

de R$ 18.079,94 (dezoito mil e setenta e nove reais e noventa e quatro 

centavos), devendo ser este o valor da causa, razão pela qual, nos 

termos do § 3º do artigo 292 do CPC/15, RETIFICO DE OFÍCIO o valor dado 

à causa. Retifique-se a autuação, o registro e a distribuição. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial 

(artigos 320 e 321 do CPC/2015), sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC), para proceder ao recolhimento 

complementar das custas, juntando aos autos os seus respectivos 

comprovantes. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003873-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FAYER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003873-60.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): FAYER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA Advogado(s) do 

reclamante: ALANA GABI SICUTO RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e 

outros Vistos. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento e 

rescisão contratual c/c pedido liminar de desocupação inaudita altera parte 

movida por FAYER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA em face de 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS e ERIVELTO DA SILVA GASQUES, ambos 

qualificados nos autos. Requer, em sede liminar, inaudita altera parte, que 

a requerida desocupe o imóvel objeto da lide, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, determinando que a autora deposite o valor corresponde à 

caução no equivalente a 03 (três) meses de aluguel, com fundamento no 

artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/91. Pois bem. O artigo 59, § 1º, da 

Lei 8.245/91 dispõe que “(...) § 1º. Conceder - se - á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)”. 

Assim, para que a tutela seja deferida é imprescindível o prévio depósito 

em juízo da caução no valor correspondente aos três meses de aluguel. 

Neste sentido, o TJMT tem decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DE DESPEJO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA 

DE CAUÇÃO – REQUISITO PREVISTO NO ART. 59, § 1º, DA LEI Nº. 

8.245/91 – RECURSO PROVIDO.Nos termos do artigo 59, §1º, da Lei nº. 
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8.245/91, a liminar para desocupação do imóvel não residencial locado 

poderá ser concedida quando presente um dos fundamentos previstos 

nos incisos I a IX do aludido dispositivo, bem como diante de caução no 

valor equivalente a três meses de aluguel, cuja ausência impede a 

concessão da tutela de urgência. (AI 172390/2014, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 10/03/2015)”. 

Diante do exposto: 1) INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo o recolhimento prévio do 

valor correspondente aos três meses de aluguel. 2) Após decorrido tal 

prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o(a) presente 

despacho/decisão observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso 

de não cumprimento da referida determinação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001357-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR FOSCARIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001357-38.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): SALVADOR FOSCARIM Advogado(s) do reclamante: ANA 

PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO SALICIO 

FABIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. Tendo em vista escusa da perita nomeada (id 15849718), NOMEIO 

em substituição, como perito judicial a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins 

- CRM 8137 MT, razão pela qual, diante da imensa dificuldade em obter o 

aceite de médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes é 

atribuído, fato público e notório nesta Comarca, que pode ser constatado 

em diversos outros feitos de natureza previdenciária, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), excepcionando-se a tabela V 

da Resolução nº 305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de 

mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC), devendo a perícia ser 

marcada em um dos horários e datas disponibilizados pela profissional 

nomeada, devendo à Secretaria da 1ª Vara proceder à INTIMAÇÃO dos 

interessados com tempo suficiente. Mantenho inalteradas as 

determinações contidas nos autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002179-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERIAM BEZERRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002179-56.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Advogado(s) do reclamante: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO REQUERIDO: MERIAM BEZERRA DOS SANTOS Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão c/c pedido liminar ajuizada pela 

Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA em face de Meriam 

Bezerra dos Santos, ambos qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Intimada para emendar a inicial, a fim de proceder o 

recolhimento das custas processuais ou juntas aos autos os respectivos 

comprovantes, sob pena de indeferimento da exordial (id 13810381), a 

parte autora peticionou nos autos requerendo a suspensão do processo 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, ante a possibilidade de acordo (id 

14703728). No id 14766804 foi certificado a intempestividade da 

manifestação da requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. Considerando a patente inércia da 

parte autora em promover o recolhimento das custas e taxas processuais 

ou juntar as referidas guias, consoante certificado aos autos, a extinção 

do feito é medida que se impõe. O artigo 290 do CPC/15 dispõe que “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. Assim, o TJMT tem decidido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

AUSÊNCIA DA JUNTADA DE GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

EMENDAR A INICIAL – DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO - 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO 

DESPROVIDO.O indeferimento da inicial, com extinção do feito, sem 

resolução de mérito, é consequência do desatendimento da determinação 

judicial de emenda à inicial, conforme autoriza o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

Publicado no DJE 10/04/2018)”. “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E 

TAXAS JUDICIÁRIAS - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

VIA DJE – INÉRCIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL 

– EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte 

autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais e das taxas 

judiciárias. Sem que essa providência tenha sido adotada, necessário se 

faz a intimação do autor, por meio de seu advogado, a fim de sanar o vício 

apontado, no prazo legal. A falta de adoção, pela parte autora, das 

providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição 

inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. (Ap 85601/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)”. Por oportuno, 

consigno que não há necessidade de intimação pessoal da parte autora 

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

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

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

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

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

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

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

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

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

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

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

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

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

01/09/2017)”. No mais, cumpre ressaltar que a determinação do 

recolhimento das custas e taxas processuais, observou o disposto no 

artigo 10 do CPC/2015. Quanto ao pedido de suspensão do processo pelo 

prazo de 30 (trinta) dias a parte autora peticionou em 13/08/2018 (id 

14703728), contudo até a presente data não sobreveio nos autos 

qualquer notícia acerca do possível acordo entre as partes para 

solucionar a lide, passando mais de dois meses do pleito de suspensão, 

permanecendo a requerente silente. DISPOSITIVO. Diante do exposto, 

considerando a ausência do recolhimento das custas e taxas processuais 

necessárias para a distribuição do feito, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, ambos do CPC/15. 

INDEFIRO, ainda, o pedido de suspensão do feito, pelas razões 

consignadas no bojo desta decisão. Sem custas e sem condenação em 

honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003473-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003473-80.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): BATISTA LOPES Advogado(s) do reclamante: WOLNEY CEZA 

MESQUITA TOLEDO RÉU: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT e outros Vistos. Trata-se de ação de nulidade 

de ato administrativo c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

proposta por Batista Lopes em face Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt – FUNCAB e Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram diversos documentos. Intimado para comprovar 

à alegada hipossuficiência financeira (id 1118032), o autor manifestou no 

id 11363499. Na decisão de id 11733316 o pedido de gratuidade de justiça 

foi indeferido, tendo sido determinado que a parte autora promovesse ao 

recolhimento das custas e taxas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. No id 14016353 foi certificado o 

decurso “in albis” do prazo concedido ao autor. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Analisando 

detidamente os autos, denoto que a decisão proferida nos autos 

determinou que a parte autora procedesse ao recolhimento das custas e 

taxas judiciarias, porém, mesmo regularmente intimado, o autor deixou de 

atender satisfatoriamente a ordem judicial, de modo que, o indeferimento 

da inicial com a consequente extinção do processo é medida que se 

impõe. O Código de Processo Civil, em seus artigos 321 e 485, inciso I, 

dispõe que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...)”. O TJMT tem entendido: “AÇÃO DE RESCISÃO E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – INTIMAÇÃO – ESCORREITA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Carente o 

recurso de agravo de instrumento de efeito suspensivo, que ao ser 

julgado manteve a decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita, 

revela-se desnecessária nova intimação para o recolhimento das custas 

iniciais.A necessidade de intimação pessoal está limitada às hipóteses 

descritas nos incisos II e III, do artigo 485, do CPC/15, não sendo o caso 

dos autos quando indefere a inicial. (CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)”. Por oportuno, consigno que 

não há necessidade de intimação pessoal da parte autora para tomar 

ciência quanto à extinção da ação sem resolução de mérito, por 

descumprimento da determinação de emenda à petição inicial. Sobre o 

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

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

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

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

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

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

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

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

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

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

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

01/09/2017)”. No mais, cumpre ressaltar que a determinação do 

recolhimento das custas e taxas processuais, observou o disposto no 

artigo 10 do CPC/2015. DISPOSITIVO. Ante o exposto e tudo mais que dos 

autos consta INDEFIRO a petição inicial, e consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC/15. Sem custas e 

sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, o que deverá ser 

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

Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003117-51.2018.8.11.0007

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:

CAOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

PEDRO DO NASCIMENTO CASTUERA (EXECUTADO)

APARECIDA MARQUES CASTUERA (EXECUTADO)

SUELLEN MARQUES CASTUERA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte exequente para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos. Citem-se os Executados, por oficial de justiça, para pagar a dívida 

no valor de R$ 277.200,00 (duzentos e setenta e sete mil e duzentos 

reais), custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar 

da citação, que deverão ser atualizados até a data de pagamento. Do 

mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do Executado. Em caso de não pagamento, será 

averiguada a possibilidade de penhora do bem indicado (01 (uma) Pá 

carregadeira case, modelo W20E turbo, cabine fechada rops/fops com ar 

condicionado, combustível diesel, chassi nº HBZNW20EADAEADAE04450, 

código finame 0291331, no valor de R$ 308.000,00). Os Executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Ficam os Executados advertido que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. O Exequente, por sua vez, deverá ter 

ciência de que, não localizado o Executado, deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código 

de Processo Civil. Por fim, registre-se que, independentemente de nova 

ordem judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o 

Exequente poderá requerer diretamente ao Cartório Distribuidor, a 

expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos 

fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Expedida a certidão, caberá ao Exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. 

Alta Floresta, 4 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito”. 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-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1002585-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON TERTO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002585-77.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MILTON TERTO DA ROCHA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão aforada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

face de MILTON TERTO DA ROCHA em relação ao veículo descrito na 

exordial. Antes do recebimento do feito, a parte autora desistiu de 

prosseguir com a demanda (ID 14478836). É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Considerando a petição inicial não foi recebida, 

homologo o pedido de desistência para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas processuais 

já recolhidas. Isento de honorários. Não foram empreendidas diligências 

para a constrição do veículo junto a órgãos administrativos ou perante 

sistemas online. Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o 

transito em julgado imediatamente e arquive-se. P. R. I. Alta Floresta, 9 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003115-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o 

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

acaso verificadas as hipóteses legais. 3) Tendo em vista a improvável 

possibilidade de conciliação em casos tais, e ainda, o grande número de 

ações de DPVAT distribuídas nos últimos meses, com o esgotamento de 

pauta livre, DEIXO de designar a audiência preliminar prevista no art. 334, 

do CPC. 4) CITE-SE a requerida para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, e CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em 

conciliar, deverá indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE 

ainda que deverá a parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos 

na inicial, eis que os não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 

13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 29 de 

agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o 

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

acaso verificadas as hipóteses legais. 3) Tendo em vista a improvável 

possibilidade de conciliação em casos tais, e ainda, o grande número de 

ações de DPVAT distribuídas nos últimos meses, com o esgotamento de 

pauta livre, DEIXO de designar a audiência preliminar prevista no art. 334, 

do CPC. 4) CITE-SE a requerida para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, e CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em 

conciliar, deverá indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE 

ainda que deverá a parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos 

na inicial, eis que os não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 

13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 11 de 

setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000618-65.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA NOGUEIRA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000618-65.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): EDINA NOGUEIRA PINHEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista o teor da petição sob o Id. 

15943771, NOMEIO, em substituição, o médico Dr. Dr. Franthiesco Marassi 

Zambon, para efetuar perícia médica na parte autora, independentemente 

de compromisso, com base no artigo 468, do Código de Processo Civil. 

Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite de médicos peritos 

com especialidade em ortopedia para a execução do nobre encargo que 

lhes é atribuído, como denota-se pelas negativas constantes neste Juízo, 

MAJORO os honorários periciais anteriormente fixados para R$ 400,00 

(quatrocentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 

305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e 

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). Junto ao mandado destinado aos médicos, 

acoste-se a presente decisão, bem como possíveis quesitos 

apresentados nos autos. Intimem-se. Às providências. Alta Floresta, 7 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000486-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DOS SANTOS OAB - 842.927.841-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte requerida para manifestação em 15 (quinze) dias acerca do 

documento juntado sob ID 9372017, nos termos do §1º, do art. 427, do 

CPC, podendo alegar as matérias elencadas no art. 436, do CPC. 

DESPACHO: “Vistos. Inicialmente, homologo a desistência das 

testemunhas, conforme requerido sob ID 13140337. Intime-se a parte 

requerida para manifestação em 15 (quinze) dias acerca do documento 

juntado sob ID 9372017, nos termos do §1º, do art. 427, do CPC, podendo 

alegar as matérias elencadas no art. 436, do CPC. Após, voltem-me 

conclusos. Alta Floresta, 24 de setembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito”. 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003663-09.2018.8.11.0007

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 18 de 683



Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora acerca da decisão de ID 16472735, bem como para, no prazo 

de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da diligência necessária para os 

atos processuais, de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado 

no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002242-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANUBIA CRISTINA INACIO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para que providencie a distribuição da Carta Precatória de ID 

16476121, no prazo de 10 (dez dias, comprovando posteriormente sua 

distribuição. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001697-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JAMIL FAYAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora acerca da audiência redesignada para o dia 

26/02/2019, às 13h40min, bem como para que providencie o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça no Juízo deprecado, conforme 

solicitado no documento de ID 15719669.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001283-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA DE LIMA GOMES CARACANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU BACO CARACANHA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIOR APARECIDO PEREIRA OAB - MT11736/O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA de que os mandados de ID's 16470086 e 16466212 

foram encaminhados para os cartórios do 1º e 2º ofício, bem como para 

recolherem eventuais emolumentos. 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002647-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SACOMAM HENRRIQUE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR REGIONAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

UNEMAT - CAMPUS DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002647-20.2018.8.11.0007 

IMPETRANTE: RAFAEL SACOMAM HENRRIQUE IMPETRADO: DIRETOR 

REGIONAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT 

- CAMPUS DE ALTA FLORESTA Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por Rafael Sacomam Henrrique em face do DIRETOR 

REGIONAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT 

- CAMPUS DE ALTA FLORESTA, Senhor Luiz Fernando Caldeira Ribeiro. A 

petição inicial foi recebida (ID 14378570), porém a medida liminar não foi 

concedida. Antes de concretizada a notificação da autoridade coatora e 

da pessoa jurídica que integra, o impetrante desistiu da ação (ID 

14781747). Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Tratando-se de mandado de segurança, o STF assentou o 

entendimento da possibilidade de desistência em qualquer momento do 

procedimento, independentemente da anuência da parte contrária, senão 

vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23.456 - DF (2017/0081952-0) 

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES IMPETRANTE : 

MARIA SILVINA DAMASCENO KNUST ADVOGADOS : DANIEL 

FERNANDES MACHADO - DF016252 GUSTAVO HENRIQUE LINHARES 

DIAS - DF018257 MARCELO PIRES TORREÃO - DF019848 SERGIO DE 

BRITO YANAGUI - DF035105 ISABEL IZAGUIRRE ZAMBOTTI DORIA - 

DF049682 ANDERSON ROCHA LUNA DA COSTA - DF048548 IMPETRADO 

: MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA 

DE MILITAR. REPARAÇÃO ECONÔMICA. RE N. 669.367/RJ. PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. DECISÃO A parte impetrante apresentou pedido de desistência do 

mandado de segurança às e-STJ fls. 386/387. Nos termos do RE n. 

669.367/RJ, o impetrante de mandado de segurança pode desistir do feito 

a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária. Por 

isso, o deferimento da desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, 

denego a ordem e extingo o mandado de segurança sem resolução de 

mérito. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais por força do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súm. n. 

105/STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de junho de 2017. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - MS: 23456 DF 

2017/0081952-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de 

Publicação: DJ 29/06/2017). Neste viés, homologo o pedido de desistência 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Devolvam-se os mandados, independentemente de 

cumprimento. Sem honorários e sem custas. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se. P. R. I. Alta Floresta, 12 de novembro 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004042-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISSON RABELO REBONATO OAB - ES15969 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAINA ALEXANDRE LOPES OAB - 043.578.189-82 (PROCURADOR)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERIDA, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.
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4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA LOPES BONIFACIO (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000795-58.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NAIARA LOPES BONIFACIO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Inicialmente, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo 

atualizado do débito. Apresentado o cálculo, 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. 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. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000906-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000906-76.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA LUCIA GOMES DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCARD 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, 9 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010989-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010989-66.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o processo fora despachado no ID nº 

12639035, determinando a notificação do ente estadual para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 dias, bem como, houve a certidão de 

decurso do referido prazo, conforme ID nº 13814532. Tem-se, ainda que, 

por equívoco, fora determinada nova intimação do Estado para 

manifestar-se nos autos, o que foi feito através do ID nº 14868320 e 

cálculo de ID nº 14868332. Assim, chamo o feito a ordem para tornar sem 

efeito o despacho de ID nº 14339702. No entanto, verifica-se que a 

matéria alegada está afeta a juros e correção monetária e, portanto, 

configura questão de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo 

órgão jurisdicional. Desta feita, INTIME-SE novamente a parte exequente 

para, querendo, se manifestar acerca da impugnação apresentada, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, tendo em vista que o valor exequendo 

ultrapassa o limite estabelecido para expedição de Requisição de Pequeno 

Valor, nos termos da Lei Estadual nº 10.656/2017, INTIME-SE também o 

exequente para informar se deseja prosseguir a execução através de 

Requisição de Pequeno Valor (observado o limite previsto no art. 1º da Lei 

Estadual nº 10.656/2017) ou através de expedição de precatório. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003138-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MADAI FRANCISCO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONILO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003138-61.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MADAI FRANCISCO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: PETRONILO FERREIRA DE SOUZA 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, 13 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

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:

SUSANA CARDOSO MEYER (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002086-93.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: SUSANA CARDOSO MEYER Vistos. DEFIRO o 

pedido formulado pelo autor, assim, proceda-se a devolução do título 

executivo original que embasou o processo eletrônico. Por fim, arquive-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

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:

IRINEU FERNANDES CANGUSSU (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: 

1002062-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: IRINEU FERNANDES CANGUSSU Vistos. 

DEFIRO o pedido formulado pelo autor, assim, proceda-se a devolução do 

título executivo original que embasou o processo eletrônico. Por fim, 

arquive-se os autos, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002126-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SELMA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002126-75.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME EXECUTADO: MARIA SELMA GOMES Vistos. DEFIRO o 

pedido formulado pelo autor, assim, proceda-se a devolução do título 

executivo extrajudicial que embasou o processo eletrônico. Por fim, 

arquive-se os autos, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001138-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001138-25.2016.8.11.0007 EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXEQUENTE: MARCIO DOS SANTOS 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, 13 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000107-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAI FRAN OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000107-67.2016.8.11.0007 EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXEQUENTE: RAI FRAN OLIVEIRA SILVA 

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, 13 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001202-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001202-98.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ LINO DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. CITE-SE o executado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação de fazer 

constante no título executivo, sob pena de incidência de multa diária que 

fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 461, §5º do 

Código de Processo Civil. Concomitantemente, INTIME-SE a parte 

executada para, no mesmo prazo acima assinalado, efetuar o pagamento 

da multa, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 
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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, 9 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORREA MARTINEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010126-13.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDERSON CORREA MARTINEZ 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico 

que se trata de processo eletrônico em fase de Cumprimento de Sentença 

em face da OI S/A em curso perante o Juizado Especial Cível da Comarca 

de Alta Floresta/MT. Importante consignar que foi deferido o 

processamento da recuperação judicial da empresa executada no bojo 

dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em trâmite perante a 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos termos do Enunciado nº 51 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria". Assim, estando a 

executada em recuperação judicial, a execução de título já constituído não 

pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a faculdade de 

habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

Ressalta-se que no microssistema do Juizado Especial não se aplica o 

disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à 

suspensão das ações de execução em face de devedor em recuperação 

judicial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 

55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTIANO MALTEZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ACAO CONTACT CENTER LTDA (EXECUTADO)

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA SENA OAB - MG0074600A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010279-46.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE CRISTIANO MALTEZO 

EXECUTADO: ACAO CONTACT CENTER LTDA, OI MOVEL S.A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Inicialmente, retifique-se o polo passivo para constar apenas o 

executado OI MÓVEL S/A, conforme sentença de ID num. 9012834. 

Compulsando os autos, verifico que se trata de processo eletrônico em 

fase de Cumprimento de Sentença em face da OI S/A em curso perante o 

Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. Importante 

consignar que foi deferido o processamento da recuperação judicial da 

empresa executada no bojo dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos 

termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". Assim, 

estando a executada em recuperação judicial, a execução de título já 

constituído não pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a 

faculdade de habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Nesse sentido, veja-se a 

jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004551677, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 27/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 

RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

27/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/12/2013) Ressalta-se que no microssistema do Juizado 

Especial não se aplica o disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, 

no que tange à suspensão das ações de execução em face de devedor 

em recuperação judicial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000317-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DELATORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORI DO PRADO (EXECUTADO)

 

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

teor da juntada do ID 14877472, bem como para informar endereço 

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

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002894-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS FRANCISCO PINTO (EXECUTADO)

 

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

inteiro teor da juntada do ID nº 14273772, bem como para indicar endereço 
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atualizado da parte Exequente no prazo de 15 (quinze dias, sob pena de 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ZORTEA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE SUTERO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Requerente, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da juntada da Carta Precatória do ID – 

16508654, bem como para indicar o endereço do requerido, no prazo de 

05 (cinco) dias, para posterior citação e intimação para audiência de 

conciliação. Alta Floresta, 13 de novembro de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003943-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003943-77.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Considerando que 

o comprovante de endereço não está no nome da parte autora e não 

acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010504-37.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010504-37.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: WILSON SIERRA EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Intime-se o executado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição de nº 16059241. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003838-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SILVA BOMFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003838-03.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: LUCIANA SILVA BOMFIM Vistos. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e certificado nos 

autos a ausência de pagamento pela parte devedora, expeça-se mandado 

de penhora de bens suficientes para quitação do débito objeto de 

execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 13 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000511-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOLIZETE APARECIDA DOBROVOSKI PILGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

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: 

1000511-84.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: DOLIZETE APARECIDA 

DOBROVOSKI PILGER EXECUTADO: BANCO PAN 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, 13 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003167-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003167-14.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Determino a intimação da parte 

devedora para efetuar pagamento integral da dívida, de acordo com o 

cálculo apresentado pela autora (ID num. 16087501) ou impugnar o valor, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor devido ser acrescido de 

multa. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001247-39.2016.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001247-39.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: ALIPIO MOREIRA DE SOUZA Vistos. Analisando os autos, 

constato que o credor postula pela suspensão do feito. DEFIRO o pedido 

de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo de suspensão processual, independente de nova intimação, deve o 

exequente se manifestar nos autos, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002635-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (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))

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: 

1002635-40.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JESSICA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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, 13 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010890-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E J S DEVEKE - CONSULTORIA FLORESTAL - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLI-MAD SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

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

inteiro teor da juntada do ID nº 14868454, bem como para fornecer 

endereço atualizado da parte Executada no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-57.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA REBUCCI DEZANETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO(A))

HIGOR HUYNTER CARINHENA OAB - MT0008061A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010093-57.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos. 

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

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

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

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

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

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

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

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

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011205-95.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. COUTINHO FILHO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018420A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 055/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação da parte 

Executada, na pessoa de seu advogado, para dar continuidade ao 

pagamento das parcelas subsequentes mediante crédito direto na conta 

bancária do patrono da credora, observando-se os dados bancários 

fornecidos no ID – 15549919, nos termos da decisão de ID - 15603564. 

Alta Floresta - MT, 13 de novembro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen 

Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003977-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYNE VERGILIO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (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: 

1003977-52.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALLYNE VERGILIO COUTINHO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos. Trata-se de pedido de tutela 

provisória objetivando o cumprimento de obrigação de fazer consistente 

no desbloqueio da CNH da requerente no sistema informatizado do 

requerido a fim de possibilitar a troca da Permissão para Dirigir para a 

CNH. Pois bem. O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela provisória pode 
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fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No caso em tela, restam 

plenamente evidenciados os elementos da tutela de urgência legalmente 

previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade de seu 

direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial; bem como 

demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois está impedido de 

conduzir veículo automotor devido ao vencimento de sua Permissão para 

dirigir e a impossibilidade de prosseguimento do processo para troca do 

documento provisório para a CNH. Verifica-se, ademais, que a única 

infração imputada à parte autora é de natureza meramente administrativa, 

sendo que referida infração, embora classificada como de natureza 

grave, não está relacionada com a condução do veículo em si ou com atos 

praticados pelo motorista no tocante à segurança do trânsito e tampouco 

apresenta risco à coletividade, de modo que não deve servir como 

empecilho para expedição de CNH definitiva ao requerente. Nesse sentido, 

eis a orientação jurisprudencial: “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO 

CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO - 

MOTORISTA COM PERMISSÃO PARA DIRIGIR - INFRAÇÃO DO ARTIGO 

233, DO CTB - NATUREZA GRAVE - NEGATIVA DE EMISSÃO DE CNH 

DEFINITIVA - IMPOSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE 

ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - PRECEDENTES DO 

STJ - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça tem admitido a expedição de CNH definitiva ao motorista que 

comete a infração tipificada no artigo 233 do CTB, sob fundamento de que 

a penalidade prevista no mencionado artigo 148, § 3º, do CTB tem 

natureza meramente administrativa, não podendo ensejar a perda da 

habilitação ao final do prazo anual da permissão. 2. Considerando que a 

infração do artigo 233 do CTB, embora classificada como de natureza 

grave, é cometida na qualidade de proprietário do veículo e não de 

condutor, certo que não poderá obstaculizar a expedição da habilitação 

definitiva.” (Processo: AC 10000150933141001 MG. Órgão Julgador: 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL. Publicação10/03/2016. Julgamento: 

07/03/2016. Relator: Marcelo Rodrigues). “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PERMISSÃO PARA DIRIGIR - 

INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA - EXPEDIÇÃO DA CNH 

DEFINITIVA - IMPEDIMENTO DESCABIDO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - 

SENTENÇA CONFIRMADA. - Desarrazoado e desproporcional impor ao 

permissionário óbice à obtenção da CHN definitiva em razão de infração 

meramente administrativa, porque a razão de ser da norma que proíbe o 

cometimento de infração de natureza grave, durante o período de 

permissão para dirigir, visa impossibilitar a obtenção da CNH por aquele 

que cometa infrações relacionadas à segurança do trânsito, que coloquem 

em risco a coletividade. Assim, por estarem presentes, no caso em 

questão, os requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é medida 

que se impõe.” (Processo: AC 10024130237522003 MG. Órgão Julgador: 

Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 09/06/2014. Julgamento: 

29/05/ 2014. Relator: Barros Levenhagen). Ante o exposto, nos termos do 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para 

determinar que a parte requerida promova, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

desbloqueio da CNH da requerente em seu próprio sistema, a fim de que a 

infração administrativa 518501 não impeça a troca da da Permissão para 

dirigir para a CNH definitiva ou a mudança de categoria, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). CITE-SE a parte ré, devendo 

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

trinta (30) dias, nos termos do enunciado nº 1 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Proceda o devido cancelamento da 

audiência de conciliação agendada automaticamente via sistema. Caso 

seja alegada matéria preliminar na contestação ou venha instruída com 

documentos, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002981-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002981-88.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

RECEBO o recurso inominado nos efeitos devolutivo e suspensivo, a fim 

de evitar dano irreparável à parte autora diante de possível execução 

provisória da sentença recorrida (art. 43, Lei nº 9.099/95). Tendo em vista 

que a parte recorrida já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE 

o processo eletrônico para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO PIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

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: 

1000818-04.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PAULINO PIRES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte autora interpôs Recurso Inominado 

e postulou pela concessão da gratuidade de justiça. Posteriormente, foi 

indeferido o pedido de gratuidade e determinada a intimação da parte 

recorrente para recolher o preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. Em seguida, foi certificado o decurso do prazo e a ausência 

de recolhimento do preparo. Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, a parte recorrente não efetuou o recolhimento 

do preparo e a sua respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o 

recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, 

qual seja, o preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. Certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAUANE MAIARA DA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001188-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CAUANE MAIARA DA SILVA 

DE SOUSA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. A parte autora interpôs 

Recurso Inominado e postulou pela concessão da gratuidade de justiça. 

Posteriormente, foi indeferido o pedido de gratuidade e determinada a 

intimação da parte recorrente para recolher o preparo recursal no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas. Em seguida, foi certificado o decurso do 

prazo e a ausência de recolhimento do preparo. Assim, verifica-se que, 

decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte recorrente não 

efetuou o recolhimento do preparo e a sua respectiva comprovação. 

Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos pressupostos 
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objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso 

inominado. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

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: 

1000285-45.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELISSANDRA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte autora interpôs Recurso 

Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o recolhimento 

do preparo, consoante se verifica da certidão retro. Conforme preconiza o 

artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento do preparo será 

efetuado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas 

seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse 

sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – 

FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O recurso 

Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral 

do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 

horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo, apesar de intimada 

regularmente. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o 

recurso inominado. Intimem-se. Após, certifique o trânsito em julgado e 

adote as providências necessárias visando o recolhimento das custas 

processuais, de acordo com as recomendações da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000859-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA KIKUCHI VASCONCELOS CASTRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000859-05.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ERICA KIKUCHI VASCONCELOS 

CASTRO EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. 

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

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

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

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

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

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo acrescido da 

multa de 10% prevista no parágrafo 1° do art. 523 do CPC, restando 

parcialmente frutífero o bloqueio de valores, motivo pelo qual o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas 

as partes. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004050-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA PERES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNOPAR (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: 

1004050-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CRISTINA PERES PEREIRA 

REQUERIDO: UNOPAR Vistos. Analisando detidamente a petição inicial, 

verifico que a parte autora não indicou na nomenclatura da ação a 

existência de pedido de tutela antecipada. Contudo, consta o pedido em 

tela no rol dos pedidos da exordial, e a parte reclamante faz menção no 

corpo da petição sobre a tutela antecipada pretendida. Feitas essas 

considerações, passo a analisar o pleito de tutela antecipada. Trata-se de 

pedido de tutela provisória objetivando a retirada do nome da parte 

requerente dos cadastros restritivos ao crédito. Pois bem. O artigo 294 do 

NCPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do 

NCPC. No caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de 

urgência legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a 

probabilidade de seu direito, mediante documentos que acompanham a 

petição inicial; bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, 

pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos 

registros insertos nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos 

negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, 

não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, 

sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de 

inadimplentes. Assim, por estarem presentes, no caso em questão, os 

requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. 

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

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

para determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente aos contratos 

de nº 0172650903 (R$ 339,57), 0171688253 (R$ 339,57), 0170237157 (R$ 

339,57) e 0169486408 (R$ 339,57), objetos da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004057-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004057-16.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA INES ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando 

a baixa da alienação fiduciária informada no Sistema Nacional de Gravame 

do veículo FIAT/SIENA EL FLEX, placa NRJ-4727, chassi 

8AP372111B6006978, ano 2011/2011, de propriedade da parte requerente 

e objeto da presente ação. Pois bem. O artigo 294 do NCPC prevê que a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No 

caso em tela, restam plenamente evidenciados os elementos da tutela de 

urgência legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a 

probabilidade de seu direito, mediante documentos que acompanham a 

petição inicial, em especial o boleto de pagamento da guia de depósito 

judicial; bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois 

todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros 

insertos nos prontuários dos veículos, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis, principalmente no que tange a 

impossibilidade de venda do bem. Assim, por estarem presentes, no caso 

em questão, os requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é 

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

9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte requerida promova a 

baixa da restrição à venda e alienação fiduciária do veículo FIAT/SIENA EL 

FLEX, placas NRJ-4727, chassi 8AP372111B6006978, ano 2011/2011, cor 

bege, de propriedade da parte autora objeto da presente demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

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

considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

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

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

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

audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTIANO MALTEZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ACAO CONTACT CENTER LTDA (EXECUTADO)

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA SENA OAB - MG0074600A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010279-46.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE CRISTIANO MALTEZO 

EXECUTADO: ACAO CONTACT CENTER LTDA, OI MOVEL S.A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Inicialmente, retifique-se o polo passivo para constar apenas o 

executado OI MÓVEL S/A, conforme sentença de ID num. 9012834. 

Compulsando os autos, verifico que se trata de processo eletrônico em 

fase de Cumprimento de Sentença em face da OI S/A em curso perante o 

Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. Importante 

consignar que foi deferido o processamento da recuperação judicial da 

empresa executada no bojo dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos 

termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". Assim, 

estando a executada em recuperação judicial, a execução de título já 

constituído não pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a 

faculdade de habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Nesse sentido, veja-se a 

jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004551677, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 27/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 

RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

27/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/12/2013) Ressalta-se que no microssistema do Juizado 

Especial não se aplica o disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, 

no que tange à suspensão das ações de execução em face de devedor 

em recuperação judicial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORREA MARTINEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010126-13.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDERSON CORREA MARTINEZ 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico 

que se trata de processo eletrônico em fase de Cumprimento de Sentença 

em face da OI S/A em curso perante o Juizado Especial Cível da Comarca 

de Alta Floresta/MT. Importante consignar que foi deferido o 

processamento da recuperação judicial da empresa executada no bojo 

dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em trâmite perante a 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos termos do Enunciado nº 51 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria". Assim, estando a 

executada em recuperação judicial, a execução de título já constituído não 

pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a faculdade de 

habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

Ressalta-se que no microssistema do Juizado Especial não se aplica o 

disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à 
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suspensão das ações de execução em face de devedor em recuperação 

judicial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 

55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003179-91.2018.8.11.0007

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:

ADRIANA CRISTIANE PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003179-91.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ADRIANA CRISTIANE PIRES Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs ação 

de Execução de Título Judicial com objetivo de executar decisão 

homologatória de autocomposição judicial proferida perante este Juizado 

Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento de 

sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir rito próprio delineado pelo 

CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido Códex. 

Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 9 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003180-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DOS SANTOS ASSUMCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003180-76.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ANGELA MARIA DOS SANTOS 

ASSUMCAO Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

propôs ação de Execução de Título Judicial com objetivo de executar 

decisão homologatória de autocomposição judicial proferida perante este 

Juizado Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento 

de sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir rito próprio delineado pelo 

CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido Códex. 

Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003182-46.2018.8.11.0007

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 DE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003182-46.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: BRUNA DE OLIVEIRA DA SILVA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs ação 

de Execução de Título Judicial com objetivo de executar decisão 

homologatória de autocomposição judicial proferida perante este Juizado 

Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento de 

sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir rito próprio delineado pelo 

CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido Códex. 

Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003183-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - 363.141.701-25 (CURADOR)

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEA MARCINIAK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003183-31.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME CURADOR: SANDRA CORREA DE MELLO 

EXECUTADO: CLAUDINEA MARCINIAK Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora propôs ação de Execução de Título 

Judicial com objetivo de executar decisão homologatória de 

autocomposição judicial proferida perante este Juizado Especial Cível. É 

cediço que em casos como este, o cumprimento de sentença é o meio 

mais adequado para execução e satisfação da obrigação em tela, tendo 

em vista possuir rito próprio delineado pelo CPC/15, notadamente pelos 
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artigos 523 e seguintes do referido Códex. Ademais, ainda que o presente 

processo fosse recebido como cumprimento de sentença, em observância 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, em especial os 

princípios da simplicidade e informalidade, tem-se que os pedidos do autor 

são incompatíveis com o referido procedimento, impossibilitando seu 

regular prosseguimento. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 

55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003184-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. MERGEN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003184-16.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: D. L. MERGEN & CIA LTDA - ME Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs ação 

de Execução de Título Judicial com objetivo de executar decisão 

homologatória de autocomposição judicial proferida perante este Juizado 

Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento de 

sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir rito próprio delineado pelo 

CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido Códex. 

Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003185-98.2018.8.11.0007

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:

DAIANE DA SILVA XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003185-98.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: DAIANE DA SILVA XAVIER Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs ação 

de Execução de Título Judicial com objetivo de executar decisão 

homologatória de autocomposição judicial proferida perante este Juizado 

Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento de 

sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir rito próprio delineado pelo 

CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido Códex. 

Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003186-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003186-83.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: DAIANE FERREIRA DE SOUZA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs ação 

de Execução de Título Judicial com objetivo de executar decisão 

homologatória de autocomposição judicial proferida perante este Juizado 

Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento de 

sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir rito próprio delineado pelo 

CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido Códex. 

Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003187-68.2018.8.11.0007

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:

JAQUELINE LANGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003187-68.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: JAQUELINE LANGE Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs ação de 

Execução de Título Judicial com objetivo de executar decisão 

homologatória de autocomposição judicial proferida perante este Juizado 
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Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento de 

sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir rito próprio delineado pelo 

CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido Códex. 

Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003188-53.2018.8.11.0007

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:

LUCIANA DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003188-53.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: LUCIANA DA LUZ Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs ação de 

Execução de Título Judicial com objetivo de executar decisão 

homologatória de autocomposição judicial proferida perante este Juizado 

Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento de 

sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir rito próprio delineado pelo 

CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido Códex. 

Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003189-38.2018.8.11.0007

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:

MARCIANO MONTEIRO CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003189-38.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: MARCIANO MONTEIRO CAVALCANTE 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs ação 

de Execução de Título Judicial com objetivo de executar decisão 

homologatória de autocomposição judicial proferida perante este Juizado 

Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento de 

sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir rito próprio delineado pelo 

CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido Códex. 

Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003190-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE SILVA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003190-23.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: MARGARETE SILVA RAMOS Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs ação 

de Execução de Título Judicial com objetivo de executar decisão 

homologatória de autocomposição judicial proferida perante este Juizado 

Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento de 

sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir rito próprio delineado pelo 

CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido Códex. 

Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003191-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ONICE LOPES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003191-08.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ONICE LOPES DE OLIVEIRA Vistos. 
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Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs ação 

de Execução de Título Judicial com objetivo de executar decisão 

homologatória de autocomposição judicial proferida perante este Juizado 

Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento de 

sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir rito próprio delineado pelo 

CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido Códex. 

Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003196-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE BARROS VERAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003196-30.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ALINE BARROS VERAS Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs ação 

de Execução de Título Judicial com objetivo de executar decisão 

homologatória de autocomposição judicial proferida perante este Juizado 

Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento de 

sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir rito próprio delineado pelo 

CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido Códex. 

Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003192-90.2018.8.11.0007

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:

VALMIR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003192-90.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: VALMIR DE OLIVEIRA Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs ação de 

Execução de Título Judicial com objetivo de executar decisão 

homologatória de autocomposição judicial proferida perante este Juizado 

Especial Cível. É cediço que em casos como este, o cumprimento de 

sentença é o meio mais adequado para execução e satisfação da 

obrigação em tela, tendo em vista possuir rito próprio delineado pelo 

CPC/15, notadamente pelos artigos 523 e seguintes do referido Códex. 

Ademais, ainda que o presente processo fosse recebido como 

cumprimento de sentença, em observância aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, em especial os princípios da simplicidade e 

informalidade, tem-se que os pedidos do autor são incompatíveis com o 

referido procedimento, impossibilitando seu regular prosseguimento. 

Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000599-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (REQUERENTE)

VAGNER HENRIQUE MARIANO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRASIL SENEDESI DE PAULI (TESTEMUNHA)

DEVANIR APARECIDO CAVALCANTE (TESTEMUNHA)

HAROLDO CEZAR DA SILVA (TESTEMUNHA)

EDIVALDO PEREIRA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000599-88.2018.8.11.0007 MIGUEL ANTONIO MENDES e 

outros JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente acerca do ofício nº 407-18 oriundo da 3ª vara de Lucas do 

Rio Verde-MT, onde Informa que foi redesignado o dia 21/11/2018, às 

17:00 horas para realização da audiência naquela Comarca. (CP 

1003770-36.2018.8.11.0045), bem como solicita a intimação da parte 

autora para que providencie o pagamento da condução do Sr. oficial de 

Justiça, mediante expedição de guia de recolhimento no site do TJ, afim de 

viabilizar a realização dos atos necessários a intimação das partes para 

respectiva audiência. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 13 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003995-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA (REQUERENTE)

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA E MADEIREIRA CRISTALINO LTDA - ME (REQUERIDO)
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MARIA REGINA GUEDES VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ERMELINDO MANARELLI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do 

processo, referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da 

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

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

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

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

posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004028-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN PIERRE YES ARNAUD (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1004028-63.2018.8.11.0007 JOAO GILBERTO CALVOSO 

TEIXEIRA JEAN PIERRE YES ARNAUD IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas para distribuição da Carta Precatória. O recolhimento das custas 

poderá ser feito através da emissão das guias no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online - Primeira instância - "carta precatória", bem como 

para que efetue um depósito identificado referente a condução do oficial 

de justiça até o bairro Setor F. O recolhimento da diligência deverá ser 

feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

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

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

ato deprecado. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 13 

de novembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004037-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THE PARK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DA SILVA REIS OAB - DF43931 (ADVOGADO(A))

MARILIA DA SILVA LIMA OAB - DF45435 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI SANTOS DA ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do 

processo, referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da 

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

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

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

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

posterior cumprimento do ato.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Decisão

PROCESSO Nº: 11922-53.2017.811.0004 - CÓD. 258653 - PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS

REQUERENTE: JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS

 REQUERIDO(S): ENTIDADES BENEFICIÁRIAS DAS PENAS ALTERNATIVAS

Trata-se de Pedido de Providências instaurado nos termos do Provimento 

nº 05/2015-CGJ (fls. 03/18), Resolução nº 154/2012-CNJ e, art. 1.619, da 

CNGC, para convocação e seleção de entidades públicas e/ou privadas 

com destinação social, à se cadastrarem para obter habilitação para, caso 

selecionada, receber recursos provenientes das penas de prestações 

pecuniárias e medidas alternativas à pena, a fim de desenvolver projetos e 

ações sociais de interesse público, conforme regulamentado pelo Edital de 

Convocação de fl. 66/67. Publicado o Edital, apresentaram requerimentos 

de inscrições as seguintes entidades: 1. BGAAT - Barra do Garças 

Associação de Atletismo – fls. 76/93 – projeto apresentado às fls. 94/118; 

2. APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – fls. 119/161 – 

projeto apresentado às fls. 671/673; 3. BARRAMAMMA – Associação de 

Voluntários no Combate ao Câncer de Barra do Garças – fls. 162/188 – 

sem projeto; falta certidão negativa Municipal; 4. AANIMAIS - Associação 

dos Amigos dos Animais – fls. 189/218 – projeto às fls. 624/664; 5. 

Conselho da Comunidade de Barra do Garças – fls. 219/242 – projeto 

apresentado às fls. 243/282; 6. FAL - Fundação de Promoção Educacional 

e Cultural da Amazônia Legal – fls. 283/307 – projeto apresentado às fls. 

721/768; 7. Associação Espírita Luz do Araguaia – fls. 308/322 – sem 

projeto; situação fiscal irregular junto a Fazenda Estadual, não apresentou 

certidão da União; 8. IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – fls. 

323/333 – desistência; 9. ABC - Associação Barra-garcense dos Cegos – 

fls. 336/357 – projeto apresentado às fls. 687/712; 10. Associação 

Mato-grossense de Boxe e Muay Thai - fls. 358/373 – projeto apresentado 

às fls. 784/807; não apresentou certidão do Município; 11. AOIX – 

Associação O Râ da Comunidade Indígena Xavante – fls. 374/404 – 

projeto apresentado às fls. 773/779; não apresentou certidão do Município; 

12. APOBAG – Associação aos Pacientes Oncológicos de Barra do 

Garças – fls. 405/447 – sem projeto; 13. Rotary Club de Barra do Garças – 

fls. 448/478 – projeto apresentado às fls. 825/855; 14. Associação 

Educativa Agostini – fls. 479/498 – projetos apresentados às fls. 860/916, 

e fls. 1001/1012; 15. Missão Ebenézer Brasil – fls. 499/524 – projeto 

apresentado às fls. 941/951; Certidão somente da União; 16. Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus – fls. 525/553 – projeto apresentado às 

fls. 952/964; Certidão negativa somente da União; 17. Rede de Frente – 

Assoc. Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher – 

fls. 554/554/576 – sem projeto; 18. Instituto Armando Luvison – fls. 

577/596 – sem projeto; 19. ABADAC – Assoc. Barragarcense Apoio e 

Desenvolvimento da Arte Capoeira – fls. 597/623 – projeto apresentado às 

fls. 966/997; Em atendimento ao item 7.32.24, do Provimento 05/2015/CGJ, 

após as visitas realizadas, a Assistente Social desta Comarca Sra. 

Dinomar da Silva Cruz Mota – Cress nº 2891/MT, lavrou relatórios 

conclusivos individuais de cada instituição. Às fls. 1013/1014, o 

representante do Ministério Público opinou favoravelmente à habilitação 

das entidades acima mencionadas, com exceção do IBAMA que 

manifestou interesse de não dar continuidade, conforme fls. 929/932. Da 

análise dos requerimentos de inscrições e documentos apresentados, 

denota-se que as entidades Barramamma, Associação Espírita Luz do 

Araguaia, Associação Mato-grossense de Boxe e Muay Thai, AOIX – 

Associação O Râ da Comunidade Indígena Xavante, Missão Ebenezer, e 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus não apresentaram todas as 

certidões de regularidade fiscal prescritas na letra "d", inciso I, item 

7.32.28, do Provimento 05/2015/CGJ, estando, portanto, com cadastro 

irregular. Verifica-se, também, que algumas das entidades já 

apresentaram seus projetos quando do ato de inscrição, ou quando da 

visita realizada pela Assistente Social, conforme acima relacionado. Diante 

do exposto, defiro a inscrição das seguintes entidades que apresentam 

cadastro regular: BGAAT - Barra do Garças Associação de Atletismo; 

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; AANIMAIS - 

Associação dos Amigos dos Animais; Conselho da Comunidade de Barra 

do Garças; FAL - Fundação de Promoção Educacional e Cultural da 

Amazônia Legal; ABC - Associação Barra-garcense dos Cegos; APOBAG 

– Associação aos Pacientes Oncológicos de Barra do Garças; Rotary 

Club de Barra do Garças; Associação Educativa Agostini; Rede de Frente 

– Assoc. Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher; 

Instituto Armando Luvison; ABADAC – Assoc. Barragarcense Apoio e 

Desenvolvimento da Arte Capoeira. Expeça-se Edital de Publicação das 

entidades que tiveram suas inscrições deferidas, intimando aquelas que 

ainda não apresentaram o projeto, para que o faço no prazo de 10 (dez) 

dias, na forma que determina o item 7.32.29, do Provimento 05/2015-CGJ. 
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Publique-se. Intimem-se. Barra do Garças-MT, 13 de novembro de 2018. 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

Sentença

PROCESSO Nº: 4349-66.2014.811.0004 (CÓD. 182620) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que encaminhou as matrículas de n° 29.660 e 29.663. 2. Informa o 

Oficial Registrador que foram solicitados certidões das matrículas nº 

29.660 e 29.663, que instruíram o processo penal 2007.3600.003573-6, 1ª 

VARA CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO e que 

retornaram ao arquivo central da serventia, pois, naquele processo, talvez 

não tenha sido perseguida a verdade tabular das matrículas apreendidas. 

3. Relata que ao realizar o procedimento de averiguação, para 

posteriormente fornecer a certidão, encontrou divergências de 

informações nos protocolos nº 63.840, 63.846 e 63.847, que foram 

utilizados para individualizações dos títulos registrados, e que a Escritura 

Pública de Doação lavrada nas notas do Cartório de Simoni, Comarca de 

Londrina e a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no mesmo 

Cartório, no livro nº 605, fls. 15 e 16, não existem naquela serventia, 

gerando dúvidas quanto à autenticidade das matrículas em análise. 4. Com 

a inicial vieram os documentos (fls. 07/21). 5. Após serem solicitados, 

foram juntados diversos documentos (fls. 28/29, 33/34, 39/40, 44/61 e 

68/72), referentes ao arquivo de conhecimento da matrícula. 6. Intimado, o 

Ministério Público manifestou-se (fls. 79/80), pelo bloqueio das matrículas 

nº 29.660 e 29.663. 7. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. É 

o relatório. 8. Diante dos indícios relatados pelo Oficial Registrador às fls. 

04/06, é necessária a análise de toda a cadeia dominial das matrículas, por 

conterem supostas irregularidades. 9. Matrícula n° 29.660 (fls. 19) A 

matrícula n° 29.660, refere-se ao registro do Título Definitivo de 

Propriedade de um lote de terras situado no Município de Barra do Garças 

– MT, com área de 2.500,00 ha, de propriedade primitiva de ESPIRO JOÃO 

KOTZIAS e sua mulher DIONÉIA DE ASSIS KOTZIAS, aberta em 18 de 

fevereiro de 1987. Consta ser originária da transcrição n° 2.340. 10. 

Transcrição n° 2.340 (fls. 48/49) A transcrição n° 2.340, refere-se ao 

registro do Título Definitivo de Propriedade de um lote de terras situado no 

Município de Barra do Garças – MT, com área de 2.500,00 ha, de 

propriedade de ESPIRRO JOÃO KOTZIAS, aberta em aberta em 04 de 

junho de 1958. Nela consta averbação de venda. 11. As escrituras 

apresentadas às fls. (69/72), divergem das informações registradas na 

matrícula. 12. Matrícula n° 29.663 (fls. 20/21) A matrícula n° 29.663, 

refere-se ao registro do Título Definitivo de Propriedade de uma área de 

terras situada no Município de Barra do Garças – MT, com área de 

1.823,00 ha, no lugar denominado "Fazenda Amália", de propriedade a de 

SALOMÃO GELBERT e sua mulher RACY YIDIS STUMMER, aberta em 19 

de fevereiro de 1987. Consta ser originária da transcrição n° 2.341. 13. 

Pode-se observar que a transcrição n.67 2.341(fls.33/34), tem a área de 

2.500,00 ha, enquanto que em suas averbações foram realizadas duas 

alienações, a primeira referente a área de 679,16,50 ha para a matrícula 

nº 28.153 e segunda área de 1823,83 ha para a matrícula nº 29.663, 

ultrapassando a área indicada, contendo 2.502,993 ha, não contendo 

nenhuma averbação referente à correção. 14. As Escrituras 

apresentadas às fls. (69/72), divergem das informações apresentadas 

nos registros da matrícula. 15. Transcrição n° 2.341 (fls. 33/34) A 

transcrição n° 2.341, refere-se ao registro do Título Definitivo de 

Propriedade de um lote de terras, com área de 2.500,00 ha, de 

propriedade SALOMÃO GELBERT, aberta em 04 de junho de 1958. Nela 

consta averbação de venda para a matrícula n.º 29.663. 16. Ao analisar 

as matrículas n° 29.660 e 29.663 e toda a documentação acostada aos 

autos, constata-se diversas irregularidades envolvendo a ilegitimidade dos 

documentos apresentados, o que põe em risco a higidez dos negócios 

jurídicos e a própria segurança jurídica dos registros públicos, conforme 

será demonstrado a seguir. 17. Dessa forma, conclui-se que às matrículas 

de n° 29.660 com área de 2.500 ha e 29.663 de 1.823,00 ha, apresentam 

irregularidades no que se refere às escrituras registradas no ato de sua 

abe r tu ra ,  o  que  pode  even tua lm e n t e  c u l m i n a r  e m 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo. 18. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação 

da medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser sanadas 

na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. Dispositivo 19. Posto isto, com fulcro no 

art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a incompetência 

absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, 

suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme acima 

fundamentado. 20. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em 

respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança Jurídica dos 

Registros Públicos, determino o bloqueio das matrículas de n° 29.660 com 

área de 2.500 ha e 29.663, com área de 1.823,00 ha, o que faço a título de 

juízo de segurança. 21. Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório do 

1° Ofício de Barra do Garças para proceder à averbação de bloqueio das 

matrículas de n° 29.660 com área de 2.500 ha e 29.663, com área de 

1.823,00 ha. 22. Intimem-se. Cumpra-se. 23. Publique-se a decisão no DJE. 

24. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 5 de 

novembro de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº:11946-98.2017.811.0004 (CÓD. 257270) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de procedimento 

administrativo de SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA perante este juízo, pelo Oficial 

Registrador ADALBERTO TEXEIRA DA SILVA do Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis de Barra do Garças, devido a irresignação dos 

compradores e requerentes ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA e DILCE 

FAGUNDES DE SOUZA OLIVEIRA sobre a exigência do cartório. 2. De 

acordo com o registrador, ao realizar a qualificação registral da matrícula 

nº 59.936, encontraram obstáculos referentes ao imóvel e a 

"disponibilidade" sobre ele, pois apresenta gravado hipoteca cedular no 

R-06, protocolo nº 143.374, da matrícula (fl. 18v). 3. Portanto, o 

registrador, sustentado no Art. 59 do Decreto-Lei 167/67 e na 

jurisprudência, recusou o pedido, notificou, indicou e fez a exigência de 

que os contratantes apresentassem a anuência do credor hipotecário 

inscrito no R-06 da matrícula 59.936, Banco do Brasil, por meio da nota de 

devolução nº 192/CART/JUR/NET (fls. 27/28 e 30). 4. Em consequência 

deste fato, o registrador ADALBERTO vem a este juízo, dirimir o 

questionamento feito ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, pelos requerentes e compradores por meio de petição 

fundamentada (fls. 06/09 e 31/33), no que tange à possibilidade do 

registro da Escritura Pública de Compra e Venda de um imóvel rural 

identificado pela matrícula nº 59.939, lavrada no Livro 76, fls. 149/152, do 

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Aragarças – 

GO. 5. Com a inicial vieram os documentos (fls. 06/35). 6. É de 

conhecimento que para excluir a imposição, o credor primitivo deve anuir à 

venda, para poder proceder com o registro, conforme o artigo 59 do 

Decreto-Lei 167/67: Art. 59. A venda dos bens apenhados ou hipotecados 

pela cédula de crédito rural depende de prévia anuência do credor, por 

escrito. 7. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fls. 38/39) pela 

procedência da suscitação de dúvida e pela consonância do artigo nº 

1.337 das CNGC/EJ – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial. 8. Havendo perfeita 

consonância o artigo nº 1.337 das CNGC/EJ, denota-se que: Art. 1.337. A 

venda dos bens apenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural 

depende de prévia anuência do credor, por escrito. 9. Com o advento da 

Lei 6.015/73, é inexorável concluir pelo cabimento da suscitação de dúvida 

diante da disciplina específica descrita no artigo 198 da LRP - Lei de 

Registros Públicos sobre o procedimento, admitindo o seu processamento, 

já que a dúvida deverá ser sempre suscitada pelo oficial do registro. 10. 

Com muita propriedade observa Walter Ceneviva em sua obra "Lei dos 

Registros Públicos Comentada", Ed. Saraiva, 17ª edição: Dúvida é do 

oficial. A jurisprudência hesitou, no passado, ora admitindo, ora 

recusando, a chamada dúvida inversa, declarada pela parte ao juiz, com 

afirmativa de exigência descabida do serventuário. Não se viabiliza na LRP 

a dúvida inversa. A parte pode dirigir-se ao juiz, na forma da legislação 

estadual, queixando-se de recusa do oficial de, no prazo, proceder a 

certo registro ou declarar dúvida. Não pode substituir-se ao serventuário 

na própria declaração, como, aliás, resulta de outros textos legais que a 

ela se referem. Demais disso, o requerente da dúvida inversa não tem a 

garantia da prenotação. (p.435) 11. Ainda de acordo no que se refere 

sobre a suscitação, demonstra-se o artigo 51, inciso VII e artigo 52 inciso 

XXXIV do COJE, respectivamente: VII - resolver as dúvidas suscitadas 

pelos Servidores da Justiça, nas matérias referentes às suas atribuições, 

e tudo quanto disser respeito aos serviços dos registros públicos; XXXIV 

– conhecer e decidir sobre a matéria prevista no inciso VII do artigo 

anterior; 12. E, por fim, aplica-se o Princípio da Especialidade, cujo princípio 

revela que a norma especial afasta a incidência da norma geral, Lex 

specialis derogat legi generali, que visa resolver a antinomia das normas, 
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do artigo 59 do Decreto-lei nº 167/67 e do artigo 1.475 do Código Civil da 

lei nº 10.406/02. 13. Diante disso, considerando que o artigo 198 da Lei de 

Registros Públicos, procedente a suscitação de dúvida, e conforme o 

Princípio da Especialidade, em que o artigo 1.475 do Código Civil não 

prevalece sobre o artigo 59 do Decreto-lei nº 167/67, determino o 

arquivamento do presente feito, restituindo os documentos aos 

requerentes, com as baixas e anotações de praxe. 14. Intimem-se, 

publicando esta decisão no DJE. 15. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. 16. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Barra do Garças, 06 

de novembro de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001699-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ALMEIDA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 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. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 22/01/2019 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012781-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA FARIAS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE GOMES DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: INSTRUÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 12/12/2018 Hora: 11:20 

(Horario de Cuiabá). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001778-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - 024.459.126-10 

(PROCURADOR)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - 111.388.378-22 (PROCURADOR)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001966-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAX & MELO - CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDA ARAUJO LIMA (REQUERIDO)

AGNALDO MARTINS CABRAL JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 22/01/2019 Hora: 14:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORNILMA BATISTA DE MOURA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 28/01/2019 Hora: 12:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (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))

 

Autos nº 1000543-64.2018.811.0004 Pólo Ativo: FABIANA PEREIRA DOS 

SANTOS CAMPOS Pólo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo empecilho para acolher 

o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 
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PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001977-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORNILMA BATISTA DE MOURA RODRIGUES (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 parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 29/01/2019 Hora: 12:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARCK RODRIGUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/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))

 

Autos nº 1000971-46.2018.811.0004 Pólo ativo: BISMARCK RODRIGUES 

ANDRADE Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto que 

trata-se de cessão de crédito com o Banco do Brasil, porém não 

apresenta o contrato de origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS a pagar a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 
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ocasionados ao Reclamante BISMARCK RODRIGUES ANDRADE valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011134-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V DE OLIVEIRA ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido de intimação via WhatsApp. Embora tenha 

sido aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sua utilização por 

todo o Judiciário, este Juizado ainda não conta com nenhum aparelho 

celular fornecido pelo Tribunal para a realização de tais atos. 2. Sendo 

assim, intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, forneça o 

endereço correto e atual da parte ré, sob pena de extinção do feito. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010969-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NEY GAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ AYRES DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACIEL BREGOLATO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA HILARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA HELENA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VIEIRA SODRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY WESLEY MARQUES (REQUERIDO)

JORGE FERNANDO MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Defiro o pedido do autor. Retifique-se o polo passivo da 

demanda, no sentido de retirar o requerido Johnny Wesley Marques, vez 

que a parte autora desconhece o seu endereço impossibilitando a citação. 

2- Diante do termo de audiência de ID nº 16387677, em que o autor 

pleiteou nova tentativa de citação no endereço informado, DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de 

tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

3- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 4- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 5- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 6- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 7- 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 (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 8- Expeça-se o 

necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000004-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA VIEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011053-22.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA SILVEIRA DO CARMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Tendo em vista que não se deu a intimação da parte 

exequente para impugnar os embargos à execução opostos, DETERMINO 

que seja intimada para que querendo, se manifeste acerca da referida 

peça defensiva no interstício temporal de 05 (cinco) dias. 2- Ultrapassado 

o prazo, faça os autos conclusos para deliberação dos embargos à 

execução. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012322-96.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, para localizar o endereço da parte ré e bens passíveis de penhora, 

conforme requerido no ID nº 16387799. 2. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação da parte, façam os autos conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001033-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR SEIXAS VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) 

dias para localizar o endereço da parte ré, conforme requerido no ID nº 

16397648. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação da parte, façam 

os autos conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002272-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ITAMAR BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) 

dias para localizar o endereço da parte ré, conforme requerido no ID nº 

16397652. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação da parte, façam 

os autos conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001047-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA REGINA SOUSA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) 

dias para localizar o endereço da parte ré, conforme requerido no ID nº 

16397642. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação da parte, façam 

os autos conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002282-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELMA PEREIRA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) 

dias para localizar o endereço da parte ré, conforme requerido no ID nº 

16383864. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação da parte, façam 

os autos conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011744-36.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO TELES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO B. ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011112-15.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO MARQUES FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. RIBEIRO - SOM - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 
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apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013055-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES MORAES MESQUITA COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Defiro o requerimento de ID nº 16323965. 2. Realize-se nova 

tentativa de penhora, avaliação e remoção de bens, nos termos do 

despacho de ID nº 8711468. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010717-57.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. PINHEIRO DE SOUSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CONTACT LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012354-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERREIRA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DELMONDES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012044-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002200-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUSCIA MONTEIRO NEGRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001541-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ALBERTO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restado parcialmente 

frutífera a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, 

necessário se faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. 

Registro que uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário 

infiel, as execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do 

bem por parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui 

preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, 

caso o digno oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de 

satisfazer a dívida, deverá removê-los para o depósito judicial desta 

comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte 

dos bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, contudo de 

imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, 

ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção de tantos bens quantos bastem 

para amortização da dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do 

CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-los como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso 

de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for 

o caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011205-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LEITE PORTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINA BAPTISTA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 
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dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001955-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA TRINDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002074-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO (EXECUTADO)

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000918-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KARLA FERREIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 
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utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C P F ALVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Presentes os requisitos do art. 916 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de parcelamento do débito e, por conseguinte, 

suspendo o processo de execução para que a parte executada cumpra 

voluntariamente a obrigação, nos termos do que determina o § 3º do 

referido artigo. 2. Sendo assim, considerando que a parte executada já 

adimpliu com a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) conforme o 

comprovante de ID nº 15740483, restando o valor remanescente de R$ 

2.115,00 (dois mil cento e quinze reais), divididos em 06 (seis) parcelas 

iguais e sucessivas de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), 

intime-se o advogado da parte exequente para manifestar quanto à 

transferência do numerário para sua conta bancária. 3. Decorrido o prazo 

do parcelamento, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca do cumprimento integral do valor devido, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 904, I c/c art. 924, II, ambos do Código 

de Processo Civil. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 
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que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000765-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN KATNA ARAUJO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (EXECUTADO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias. 2- Após, faça os autos conclusos para deliberação acerca da 

transferência dos valores constritos. 3- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010266-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTUNES DWORNIK (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido de suspensão do feito ante ao 

parcelamento do débito informado pelo autor na petição de ID nº 

16473614. Desse modo, suspendo o processo de execução para que a 

parte executada cumpra voluntariamente a obrigação. 2. Decorrido o 

prazo do parcelamento, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, acerca do cumprimento integral do valor devido, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 904, I c/c art. 924, II, ambos do Código 

de Processo Civil. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001968-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A vestibular não está devidamente acompanhada de todo o cálculo 

atualizado do débito, visto serem duas notas promissórias e constar o 

cálculo apenas de uma, estando assim em desarmonia com o art. 798 do 

CPC, assim sendo, em atenção ao art. 801 do códex mencionado, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos o demonstrativo do débito atualizado até a 

data de propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial. 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011566-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO REZENDE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO VILELLA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011259-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA RIBEIRO SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 
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utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001050-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS BATISTA LUZ SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL VERGILIO DOS SANTOS MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 

da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 26 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

Enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa. (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 2. Deste modo, DETERMINO seja a parte 

requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 3. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo Diploma Legal. 4. 

Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ELIZA HEINEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em detida análise dos autos, verifica-se ausência de instrumento 

procuratório, eis porque, para clara convicção deste juízo, DETERMINO ao 

patrono do feito que junte aos autos procuração original assinada pela 

parte autora no prazo de 05 (cinco) dias. 2- Intime-se. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012186-36.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR TERESINHA BECKER MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0005266A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. No que tange a petição de ID nº 16002093 na qual se 

pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, conforme 

condenação em sentença de ID nº 7372349, com base no Ofício Circular 

nº 003/GPG/PGE/2016 em que a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso requereu a dispensa nas audiências de conciliação, não assiste 

razão a parte autora visto a audiência de conciliação de ID nº 7372337 ter 

ocorrido em abril de 2015, antes mesmo do referido Ofício. 2. Sendo 

assim, ante a inércia da parte autora em efetuar o recolhimento das custas 

processuais, conforme condenação na decisão de ID nº 7372349, 

expeça-se certidão de dívida para fins de protesto, nos termos do artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT. 3. Cumpra-se. 4. Após, arquive-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011847-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO VALOES METELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO(A))

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REQUERIDO)

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO(A))

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Conforme manifestação de ID nº 11474383, expeça-se em favor 

da ré Refrigeração Dufrio Comercio e Importação Ltda., alvará com o valor 

da condenação que foi depositado a maior. 2. Defiro o requerimento 

apresentado, passando a constar o Dr. Gustavo Henrique dos Santos 

Vise como patrono da executada Midea Brasil – Ar Condicionado S.A., 

devendo sobrevir as publicações e/ou intimações referentes ao presente 

feito em seu nome. 3. Após, nada mais sendo requerido, arquive-se. 4. 

Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010984-87.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA GABRIELLE BALBINO RODRIGUES PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Tendo em vista que há necessidade de nomeação ao réu que, 

citado por hora certa, vier a se tornar revel (art. 72, inciso II, CPC), 

entendo incabível a citação por hora certa em sede dos Juizados 

Especiais Cíveis. 2. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido 

constante no petição de ID nº 14126343, determinando seja expedido novo 

mandado para realizar uma nova tentativa de citação no endereço já 

declinado. 3. Resultando novamente infrutífera a diligência, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar no presente 

feito. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001969-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo 

ao PIS e FGTS de titular já falecido, o que independe de inventário nos 

termos da Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência 

da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 161 do STJ. 2. Assim sendo e 

observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319, 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e não estando patente à 

falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3. Vista ao representante do Ministério Público. 4. Após manifestação do 

MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do parecer favorável, ou 

eventual cota asseverando não ser causa que reclame a participação do 

parquet. Havendo pedido para produção de eventual diligência, desde já 

intime a parte autora para realizá-la, caso seja da sua incumbência, ou 

promova a conclusão se depender de prévia manifestação judicial. 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000247-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Tendo em vista a informação de que o autor já levantou o valor 

depositado pelo réu, conforme manifestação de ID nº 13769018, ORDENO 

a secretaria para proceder com o arquivamento dos autos. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001972-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES GUIMARÃES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO LIMA LIBERALESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Inexistindo justificativa para o pedido de redesignação da 

solenidade conciliatória, determino à parte autora justifique sua ausência, 

no prazo de 10 (dez) dias, colacionando aos autos documento 

comprobatório. 2- Ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias, faça conclusos 

para despacho. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001971-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001973-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J H P ALVES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIMAR MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001975-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG MENOS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS, CALCADOS E 

ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001974-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA VIEIRA DE CARVALHO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos cópia do contrato de empréstimo consignado sucscitado para 

uma avaliação idônea do pedido. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010980-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR BONETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA OAB - GO0022861A (ADVOGADO(A))

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de ação em fase executiva onde, após tentativas frustradas 

de constrição através das ferramentas online, houve expedição de 

mandado de penhora de bens da executada, momento em que a mesma 

ofertou bem móvel a penhora. Intimada, a parte exequente manifestou-se 

favorável à adjudicação do bem, baseando-se no auto de penhora lavrado 

pelo senhor meirinho que, convém registrar, não demonstravam o real 

estado de conservação do bem. Após, em visita ao estabelecimento da 

executada, o exequente pode constatar inúmeras avarias no veículo, 

motivo pelo qual chama o feito a ordem pleiteando pelo cancelamento da 

adjudicação do bem. 2. Pois bem, razão assiste a parte exequente vez 

que, conforme conjunto probatório colacionado aos autos, o veículo 

ofertado pelo executado encontra-se em péssimo estado de conservação 

e portanto, demonstrada a inutilidade do bem penhorado ante seu estado 

sucateado, o auto de adjudicação deve ser cancelado. 3. Tendo em vista 

a litigância de má-fé por parte do executado que tenta de forma leviana 

esquivar-se do pagamento da condenação, apresentando bem à penhora 

que evidentemente não tem valor algum, CONDENO a parte ao pagamento 

de multa no patamar de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos 

do artigo 80, V do CPC; bem como ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do §4°, do 

artigo 85, do CPC, e ainda ao pagamento de todas as despesas ocorridas 

com diligências, remoção e depósito do bem apreendido. 4. REVOGO os 

atos contidos em eventos ID 15244941 e 15244941, e DETERMINO 

expedição de carta precatória para que o digno oficial de justiça diligencie 

para encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, nomeando a parte 

exequente como fiel depositária dos indigitados bens, a teor do art. 840, 

§1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o 

transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, contudo 

de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, 

ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção de tantos bens quantos bastem 

para amortização da dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do 

CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-los como pagamento da dívida. 5. Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 
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justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem o 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 6. Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525 do CPC. 7. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o 

digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 8. Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 9. DEFIRO as benesses do art. 212, § 2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 10. 

Intime-se. 11. Expeça-se o necessário. 12. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012939-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO DE JESUS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido de intimação via WhatsApp. Embora tenha 

sido aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sua utilização por 

todo o Judiciário, este Juizado ainda não conta com nenhum aparelho 

celular fornecido pelo Tribunal para a realização de tais atos. 2. Sendo 

assim, intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, forneça o 

endereço correto e atual da parte ré, sob pena de extinção do feito. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011552-11.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO SOUSA CASTRO INEZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca das 

petições de ID nº 11707895 e 11707882, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. 

Transcorrido o prazo, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010978-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO ANTILLON CARVALHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BECK OAB - RS54057 (ADVOGADO(A))

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, antes de 

deliberar acerca da desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa requerida, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção de 

bens da devedora. Registro que uma vez não sendo mais possível a 

prisão civil do depositário infiel, as execuções têm sido frustradas após a 

penhora com o desvio do bem por parte de quem é executado, o que 

motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do 

CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre encontrar bens 

passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o depósito 

judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas 

para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, 

contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las 

à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção de tantos bens quantos bastem 

para amortização da dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do 

CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-los como pagamento da dívida, observando o que preconiza 

os artigos 652 e 664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso 

de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for 

o caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA OZARIAS GARRIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MARTINS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MENDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011986-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SOUSA MORAES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDER RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos o comprovante da negativação de seu nome perante os órgãos 

de proteção ao crédito. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LEILA DE ALBUQUERQUE LEAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cuida-se de inicial indenizatória interposta por pessoa jurídica 

que não se enquadra nos requisitos do art. 8º, II da Lei 9.099/95, visto ser 

empresa com natureza de sociedade anônima fechada. Foi realizada 

audiência de tentativa de conciliação, entretanto, restou infrutífera, vez 

que até o momento a parte ré ainda não foi citada, conforme ID nº 

16475614. 2. Debruçando-me aos autos, verifico que a parte autora 

trata-se de empresa de grande porte, com reconhecimento nacional, 

deixando de se enquadrar como microempresa individual, microempresa 

ou empresa de pequeno porte, conforme preleciona o artigo supracitado. 

3. Desse modo, foge da alçada do Juizado Especial Cível a competência 

para processar e julgar referida demanda, nesse sentido orienta-se a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PÓLO PASSIVO COMPOSTO POR 

SOCIEDADE ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

ART. 5º, II, DA LEI Nº 12.153/2009. Decretada, ex officio, a incompetência 

deste juízo, declinando da competência para o juízo comum. Prejudicado o 

julgamento do recurso. (TJ-RS, Recurso Cível 71007787179, Terceira 

Turma Recursal da Fazenda Pública – Relatora: Lílian Cristiane Siman, 

julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018). RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA 

TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLO SOCIEDADE ANÔNIMA. 

IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ASBOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO II DA LEI Nº 

12.153/2009. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-RS, Recurso Cível 

71007234917, Turma Recursal da Fazenda Púbica – Relatora: Thais 

Coutinho de Oliveira, julgado em 22/02/2018, DJe 27/02/2018). CONFLITO 

NEGAATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – VALOR DA 

CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IRRELEVÂNCIA – 

PESSOA JURÍDICA NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – NATUREZA JURÍDICA – SOCIEDADE 

ANÔNIMA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA – COMPETÊNCIA. Para fiação de competência, é irrelevante o 

valor da causa, visto que a empresa de grande porte não esta entre as 

pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da 

Fazenda Pública (L ei n167 12.153, 22 de dezembro de 2009, art. 5º, I); 

logo, compete ao Juízo Comum processar e julgar. Conflito julgado 

procedente. (TJ-MT – Conflito de Competência 01372426220168110000, 

Turma de Câmaras Cível Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 

06/07/2017, DJe 14/07/2017). 4. Assim sendo, este magistrado 

compreende que não cabe ao Juizado da Fazenda Pública de Barra do 

Garças propulsar o processo em epígrafe, razão pela qual declino a 

Justiça Comum que é competente para jurisdicionar o feito em comento, 

devendo ser redistribuído o feito pelo Cartório Distribuidor. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA HELENA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id 16505351), requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012646-86.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 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$ 140,22 (cento e 

quarenta reais e vinte 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 

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. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012189-88.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR A BETTINI - ME (EXEQUENTE)

ALDEMIR ALVES BETTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A 

(ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 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. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 22/01/2019 Hora: 14:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CELESTINO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(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, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 
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ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001951-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANGE & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

 

1- Trata-se de ação de execução proposta por contra empresa 

estabelecida na cidade de Aragarças-GO, município não abrangidos por 

esta Comarca, de tal sorte que este juizo não é competente para apreciar 

à causa. Com efeito, conforme grafado na narrativa dos fatos,há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO 

DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem decidiu 

de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se tratando 

de matéria de consumo, a competência é o domicílio do consumidor. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ, 

AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) Registre-se que em 

se tratando da existência de cláusula de eleição de foro diversa do 

domicílio do consumidor, é nula de pleno direito, não prevalecendo em 

situações desta natureza, assim já se manifestou nossos tribunais por 

diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO CONSUMIDOR - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A 

cláusula de eleição de foro diversa da do domicílio do consumidor é 

abusiva, por lhe causar dificuldade em se defender, podendo o juiz 

declinar da competência de ofício, por se tratar de incompetência 

absoluta”. (TJ-MG 3087863 MG 2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: 

ALVIMAR DE ÁVILA, Data de Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 

26/09/2000) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE 

ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO 

DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO 

MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA 

APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, O COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O 

CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO FORO NAS 

AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM PÚBLICA, CARACTERIZANDO 

VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. 2. RESTANDO 

FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO 

DA P ARTE PARA QUE SEJA DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

O QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. 

EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL, A FIM DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR, TAL PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA 

DEMANDA EM FORO ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE 

QUALQUER BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NÃO PROVIDO”. (TJ-DF - AG: 9327020108070000 DF 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) Isto posto, tendo em vista a 

incompetência deste juizo para apreciar a causa, nos termos acima 

declinados e com esteio do artigo 51, III da Lei 9.099/1995, DECLARO 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

P.R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/12/2018, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001715-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO NOEDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO DE JESUS LEMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 22/01/2019 Hora: 14:00 (Horario de Cuiaba).

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AVENOR PRADO MENDES 00237980177 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

petição que recebo como pedido de chamamento do feito a ordem Existe 

informação de envio equivocado de intimação, que é capaz de gerar 

dúvida. De fato os argumentos do embargantes são suficientes para 

produzir uma reforma. Ante o exposto, de acordo com as razões da 

embargante, deve ser acolhido em parte. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES ARGUMENTOS e 

acolhidos, relativo aos argumentos da embargante, para anular A 

conciliação realizada, devendo a escrivania proceder nova designação de 

enseada conciliatória e nova citação a parte do passivo correta. Intime-se 

as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação 

de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONDE E SOBRINHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO 

ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos as faturas dos últimos 06 (seis) meses do cartão de crédito, 

para uma avaliação idônea do pedido. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALBEM LUCIO BRAGA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora alegar que antecipou o pagamento de sua fatura de cartão de 

crédito no montante de R$1.464,10 (mil, quatrocentos e sessenta e quatro 

reais e dez centavos), conforme doc. de ID nº 16397294, por meio de 

depósito na data de 19/10/2018, todavia a parte ré não procedeu com a 

baixa nas parcelas pagas, causando aborrecimentos ao autor. No que 

tange ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que o 

autor pagou o valor devido, entretanto não houve a baixa nas parcelas, 

fato que diminuiu seu limite de crédito. O perigo da demora exsurge no 

pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento 

jurisdicional do reclamante a respeito de seu direito que já foi lesado e 

ainda permanece em constante ameaça de sofrer constrangimentos, em 

decorrência da pretensa prática indevida da requerida, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar prejuízos 

de ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este 

pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do requerente por conta 

da conduta da requerida, consoante explanação na vestibular. No tocante 

ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que 

toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 

8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 
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o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a ré suspenda a 

cobrança das parcelas comprovadamente pagas e não insira o nome dos 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), sem 

prejuízo de majoração em caso de necessidade. 8- DEFIRO a parte autora 

os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo a 

audiência de tentativa de conciliação já sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010594-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010760-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EXAUDI SOUSA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 
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adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ANTIQUERA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR ALVES MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois o autor 

sustenta que realizou abertura de conta salário (Agência: 3292 – Conta 

Salário: 7207 9) junto a ré, a pedido de seu empregador, entretanto, não 

permaneceu no emprego visto ser incompatível com o horário de sua 

faculdade. Afirma nunca ter realizado qualquer movimentação nessa 

conta e também não ter pegado o cartão magnético. Todavia, verificou que 

seu nome foi protestado pela ré no montante de R$529,71 (quinhentos e 

vinte e nove reais e setenta e um centavos). No que tange ao requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que há na presente rusga elementos que evidenciam que houve a 

inscrição e manutenção indevida pela ré do nome do demandante nos 

órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e 
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moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, visto ter sido beneficiado com o FIES, 

e diante da negativação, pode enfrentar dificuldades em mantê-lo, além de 

ter seu crédito restrito no comércio impedindo-o de adquirir os materiais 

necessários para seus estudos, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni 

juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente 

por conta da conduta da requerida, consoante explanação na vestibular. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que 

toca ao pedido de que a ré suspenda as cobranças relativas a conta 

bancária Agência: 3292 – Conta Salário: 7207 9 e que exclua incontinenti o 

nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo 

de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhadas 

na presente rusga com a requerida. 8- Visando o resultado prático da 

tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que 

promovam a exclusão em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos 

arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada 

dia de atraso na retirada do nome da parte requerente junto aos seus 

cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua 

concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso de 

necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de conciliação e 

proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 
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Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012076-03.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLANQUELSON DA COSTA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA GAWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001919-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SANTOS BELEM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora alegar que seu marido faleceu em 15/07/2018 e possuía vários 

empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais continham 

cláusula referente ao seguro prestamista. Relata ter informado as 

instituições quanto ao óbito e encaminhou as documentações 

necessárias. Entretanto, aduz que o réu tem efetuado mais de 24 (vinte e 

quatro) ligações diárias para a autora e para parentes próximos para 

realizar cobranças, causando-lhe constrangimentos. Demonstra ter 

solicitado cópia do contrato via e-mail, todavia não obteve êxito. No que 

tange ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que a 

autora tem recebido cobranças referentes aos débitos de seu marido 

falecido, sendo que no contrato havia a cláusula de seguro prestamista, 

isto é, a quitação dos débitos em caso de falecimento. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional da reclamante a respeito de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. No que 

se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito 

já lesado do requerente por conta da conduta do requerido, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 
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ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a ré se abstenha de realizar cobranças por qualquer meio, para a 

autora ou seus familiares, referentes ao empréstimo consignado realizado 

em nome de seu falecido marido Sr. Valdecy Francisco da Silva, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de necessidade. 8- 

DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 9- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLITEC/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000965-73.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROSANGELA OLIVEIRA 

MARTINS Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 
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art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, onde em resumo aduz 

a parte autora que foi aprovado em concurso público, e na fase da 

investigação social, encaminhou os documentos conforme descrito no 

edital, no prazo estabelecido, no entanto foi reprovada com a descrição 

“não recomendada”, sob o argumento de que a declaração de não 

cometeu nenhum ilícito administrativo em serviço público eventualmente 

desempenhado deveria ter sido escrito por próprio punho, e a autora 

apresentou uma declaração da Prefeitura, visto que era funcionária 

pública daquele órgão. Na contestação o Estado de Mato Grosso, 

impugnou genericamente, aduzindo não valer-se os Juizados Especiais da 

Fazenda de sentença ilíquida, e portanto deveria ser extinto o processo ou 

encaminhado para Vara da Fazenda Pública, e no mérito que a autora não 

cumprindo o previsto no edital, merece a improcedência da inicial. Foi 

concedida a tutela de urgência, determinando que a autora continuasse 

nas de mais fases do processo. Pois bem, primeiramente não há que se 

falar em incompetência deste Juízo visto que a sentença da autora é de 

mérito, não demandando nenhum encaminhamento para pericia técnica, e 

não ultrapassando o valor de causa a 60 salários mínimos, é possível a 

analise do pedido. Ainda, no mérito, verifico que a presente ação buscava 

o direito que foi concedido em tutela de urgência, cabendo nesta fase 

processual apenas manter em caráter definitivo a liminar, sendo certo que 

em eventuais situações posteriores poderá valer-se de Mandado de 

Segurança a ser ingressado na Vara Comum devida. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC., para MANTER EM CARATER DEFINITIVO A TUTELA 

ANTECIPADA CONCEDIDA. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011001-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADRIANA MARTA OLIVEIRA AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011001-55.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLEIDIANE GUIMARAES 

DE OLIVEIRA Pólo Passivo: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO / ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a parte autora alega em resumo que exerce 

a função de secretário escolar de maio/2015 até a presente data, e que tal 

função é de dedicação exclusiva, e que a jornada de trabalho de todos 

profissionais da educação básica no Mato Grosso é de 30 (trinta) horas. 

No entanto, a SEDUC possuía uma portaria onde terminava o cumprimento 

da jornada em 40 horas, sendo que em janeiro/2017, a PGE/MT determinou 

que o cumprimento deveria seguir a jornada de 30 horas semanais, 

conforme prevê a LOPEB, e com isso o autor quer receber em hora extras 

o período excedente de 10 horas semanais além de danos morais. O 

ESTADO de Mato Grosso, apesar de devidamente citado, manteve-se 

inerte, não apresentando contestação. Quanto ao pedido de horas extras, 

verifica-se que a lei determina o cumprimento de 30(trinta) horas 

semanais, sendo certo que o autor comprova a realização de 

40(quarenta) horas. No caso, em situação semelhantes onde o Reclamado 

manifestou-se, o mesmo comprova que caberá a compensação de horário 

ao invés do pagamento de hora extra, no entanto, não comprova o 

referido cumprimento, sendo certo que o autor não retirou folgas enquanto 

prestava sua função de secretário escolar. Assim, havendo a prestação 

do serviço, e não havendo a contraprestação do subsidio, assim, entendo 

devido o pagamento das horas extras referente ao período de maio/2015 

até o março/2018, onde foi apresentado calculo atualizado, sendo certo 

que deverá o reclamado, incorporar as horas extras no subsídio da parte 

autora. Quanto ao pedido de danos morais, entendo que os fatos por si só 

não são capazes de atingir a honra subjetiva do autor, não havendo que 

se falar em indenização moral. .3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a quantia de 

R$2.971,03 (dois mil, novecentos e setenta e um reais e três centavos), 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. b) Ainda, em 

razão da presente sentença DETERMINO que o Reclamado incorpore no 

salário da parte autora, o valor referente a hora extra ao qual tem direito, 

sob pena do dobro de multa, no prazo de 10 (dez) dias, e ainda pague a 

diferença salarial de abril/2018 até a publicação da presente sentença, 

caso ainda não tenha feito. b) Sugiro improcedência do pedido de dano 

moral. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA PAZ GOUVEIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001406-54.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DIVINA PAZ 

GOUVEIA Pólo Passivo: O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT / ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Assim, indefiro a preliminar 

de incompetência deste juízo. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA 

C/C DANOS MORAIS, onde o autor alega que fora surpreendido pela 

cobrança de uma multa de trânsito, em seu veiculo, visto que adquiriu o 

mesmo em 26.08.2013, onde não existia nenhum impedimento, e no ano de 

2015, foi surpreendida com a cobrança de uma multa por ato realizado em 

04.01.2012, ou seja, época em que o bem não lhe pertencia, não podendo 

ser cobrado por atitude de terceiro. Apesar de devidamente citado, o 

reclamado manteve-se inerte, incorrendo na sua revelia. Foi deferida 

liminar determinando a exclusão da multa. Quantos aos fatos discutidos no 

processo, verifico que o autor comprova satisfatoriamente suas 

alegações, sendo certo que a origem da multa é de terceiro, não podendo 

ser aplicada ao autor. Assim, deverá ser reconhecido o direito da parte 

autora, em cancelar a cobrança existente em seu nome . Quanto ao 

pedido de danos morais, não que se falar, visto que os danos morais em 

questão não são in re ipsa, e a jurisprudência recente também é contraria, 

neste sentido: ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA. 

CLONAGEM. DANO MORAL. PROVA.1. Por força da presunção de 

legitimidade dos atos administrativos, a desconstituição da penalidade 

imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito exige a 

prova inequívoca da ilegalidade do ato. 2. Havendo prova de que a 

infração foi cometida na direção de veículo que pertencia a terceiro, 

procede o pedido de desconstituição da penalidade. 3. A configuração do 

dano moral exige grave ofensa à dignidade da pessoa humana. A 

imputação de autoria de infração de trânsito, com aplicação de multa, em 

virtude de ter sido clonado o veículo do Autor, não acarreta, por si só, 

dano moral. Negado seguimento aos recursos.( TJ-RS – AC: 70059886135 

RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 

30/05/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 04/06/2014) responsabilidade civil. multa de trÂNSITO. 

engano na atribuição. DANO MORAL. A Responsabilidade Da 

Administração Pública É Objetiva, Conforme O Art. 37, § 6º, Da Cf. A 

administração pode rever seus atos, o que foi explicitado na Súmula 473 

do STF. Na hipótese, houve engano ou erro no auto de infração de trânsito 

em relação ao veículo do autor. Em princípio, simples contrariedade, 

aborrecimento ou mero dissabor não possuem magnitude para causar 

ofensa a direito da personalidade. Nessas hipóteses o dano moral não é 

devido. No caso concreto, o autor não esclarece os fatos relacionados ao 

direito em exame, o inviabiliza o juízo de procedência do pedido.Recurso 

de apelação não provido. ( TJ- RS – AC: 70052689577 RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 23/05/2013, Décima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2013). 

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. Não obstante a demonstração do equivoco no 

lançamento da infração, a situação narrada nos autos não se mostra 

suficiente para configurar dano moral indenizável. (TRF-4 – AC: 

5010599862014404710 RS 5010599-86.2014.404.7108, Relator: CANDIDO 

ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 07/04/2015, QUARTA 

TURMA) Assim, não restou comprovado o abalo moral, pelo fato de que o 

simples lançamento indevido de multa não é suficiente para configurar 

dano moral indenizável. Assim, a improcedência do pedido de dano moral 

se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) DETERMINAR 

que o Reclamado remova dos documentos do veiculo, bem como da 

autora, qualquer cobrança em relação a multa discutida neste processo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena multa de R$300,00 (trezentos 

reais mensais). b) Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO(A))

EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA OAB - MT0013632A 

(ADVOGADO(A))

NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA OAB - MT0007491S (ADVOGADO(A))

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO(A))

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO(A))

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO(A))

ONILDO BELTRAO LOPES OAB - MT0002770A (ADVOGADO(A))

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI OAB - MT0009579A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011231-34.2016.811.0004 Pólo ativo: RONIA MARIA DE JESUS 

CAMPOS Pólo passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamante, alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida sob argumento de que não restou 

analisado o pedido quanto a elevação de Classe e Nível (2D), e que não 

fora determinado, e não foi acolhido a diferença salarial mais as parcelas 

vencidas no decorrer no trâmite processual. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por 

algum lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. Na 

sentença, não ocorreu nenhuma omissão, visto que foi acolhido somente 

os pedidos entendidos pertinentes pelo Juízo, conforme demonstrado no 

mérito da sentença. Sendo certo, que todos os argumentos foram 

devidamente fundamentados, com entendimento jurisprudencial, somados 

à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação 

vigente, tudo conforme sentença proferida. No mais, não se trata de 

OMISSÂO a pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a 

sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso devido. Dessa forma, 

não há que se falar em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do 

NCPC, devendo os presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO 
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Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e 

os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010655-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ROBERTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010655-07.2017.811.0004 Pólo ativo: JULIO ROBERTO DE 

SOUSA Pólo passivo: DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE 

VEICULOS LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, oferecido 

pela parte reclamada, alegando existência de CONTRADIÇÃO na sentença 

proferida sob os seguintes argumentos: a) Que solicitou audiência de 

instrução e não foi oportunizado. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso, forçoso reafirmar, como já proferido em sentença, que o 

juiz não está obrigado à responder todas as alegações das partes, 

devendo se ater ao motivo suficiente para fundamentar a decisão. Ainda, 

verifico que a questão discutida no presente autos, são matéria de direito, 

aonde pelos documentos apresentados não existem nenhum ponto 

controverso da situação, diante do livre convencimento deste juízo, visto 

que trata-se a ação de negativa de débitos indevidos. No mais, a 

insatisfação com a sentença, não cabe análise perante o presente 

embargos e sim através Recurso Inominado. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001949-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA DE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001949-57.2018.811.0004 Pólo ativo: MARIA BARBOSA DE 

SOUSA DA SILVA Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte reclamada, alegando existência de OMISSÃO na sentença 

proferida sob os seguintes argumentos: a) que a sentença não se 

manifestou sobre o pedido contraposto de condenação da autora na 

quitação do debito no valor de R$ 81,50. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Com efeito, verifico que a Reclamada 

requereu em pedido contraposto e este não foi analisado. Pois bem, 

considerando inclusive o delinear fático dos argumentos transcritos na 

sentença, deve o pedido contraposto ser julgado procedente visto que 

restou comprovado que o debito em discussão neste processo é legitimo. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, incluindo no dispositivo da sentença 

prolatada: b) SUGIRO procedência do pedido contraposto, para 

CONDENAR a parte autora ao pagamento da quantia de R$81,50 (oitenta e 

um reais e cinquenta centavos) em favor da reclamada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010755-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010755-59.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA DO CARMO 

SANTOS Pólo passivo: OI MOVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte Reclamada, alegando existência de INCONSITÊNCIA, visto que 

na sentença e no sistema processual consta o nome OI S/A, e na 

contestação OI MOVEL S/A, que aduz ser este último o correto, solicitando 

retificação. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, e conforme artigo 

1.022 do NCPC, corrigir erro material. No entanto, em nenhum momento 

processual (contestação) a parte ré mencionou que os nomes de 

titularidade da empresa estariam incorretos, sendo certo que bastaria 

qualquer petição que a própria secretária retificaria a nomenclatura 

correta, não sendo necessário a apresentação de tais embargos. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os REJEITO, MANTENDO a sentença proferida. Ainda, 

oportunamente, pleiteio a secretaria que altere o nome do processo da 

reclamada para OI MOVEL S/A, mantendo-se todos despachos e 

intimações proferidos, visto que o advogado da ré independentemente da 

nomenclatura da empresa recebeu todas as intimações deste processo, 

visto tratar-se apenas de erro material. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA FERNANDA GAMA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY OAB - MT0021080A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ARAGUAIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUMA RODRIGUES BORGES OAB - SP376475 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 8010962-58.2017.811.0004 Pólo ativo: TAILA FERNANDA GAMA 

VIEIRA Pólo passivo: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES 

ARAGUAIA LTDA - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamada, alegando 

existência de OMISSÃO na sentença proferida sob argumento de que não 

foi analisado ou fundamento acerca da aplicação da súmula 385, visto que 

a autora possuía negativações preexistes, segundo documentos pela ré 

apresentados. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por algum 

lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. Na sentença, não 

ocorreu nenhuma omissão, visto que no documento apresentado pela 

autora não consta nenhuma negativação além das discutidas no 

processo, e a negativação apresentada pela ré não consta nenhuma data 

de expedição, não confirmando que a autora possuía tais negativações 

quando ingressou com a presente ação. Sendo certo, que todos os 

argumentos foram devidamente fundamentados, com entendimento 

jurisprudencial, somados à livre apreciação e convencimento desde juízo 

amparado na legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. No 

mais, não se trata de OMISSÂO, vício previsto no artigo 1.022, II do NCPC, 

a pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual 

o Recurso Inominado é o recurso devido, devendo os presentes embargos 

serem rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LELIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001229-90.2017.811.0004 Pólo ativo: JAMES LELIS DOS 

SANTOS Pólo passivo: S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamante, alegando existência de 

CONTRADIÇÃO na decisão de recebimento do Recurso Inominado sob o 

argumento de que constou indevidamente que a parte autora ingressou 

com o recurso, no entanto o recurso foi interposto pela ré, inclusive já 

efetuado o preparo, não havendo que se falar em justiça gratuita. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram parcial guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida, e conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir 

erro material. No caso entendo que restou caracterizada o erro material, 

visto que lançado aos autos decisão diversa do presente processo. 

Assim, entendo que deve a mesma ser anulada, passando a valer a 

seguinte decisão que seguirá no dispositivo do presente. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e 

os ACOLHO, retificando integralmente a decisão lançada aos autos nos 

seguintes termos: 1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, 

previamente, o seu adequado pagamento (preparo) razão pela qual o 

RECEBO no seu efeito devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, 

da Lei acima mencionada. 2. Tendo em vista que as partes já 

apresentaram contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. 

Cumpra-se. 4. Determino a secretaria que anule o andamento da decisão 

anteriormente lançada, em razão do acolhimento do presente embargos. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011041-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011041-37.2017.811.0004 Pólo ativo: NILZA FERREIRA DE 

ALMEIDA Pólo passivo: NOVO MUNDO AMAZONIA MÓVEIS E UTILIDADES 

LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada acima citada, alegando a 

existência de OMISSÃO, sob o seguinte argumento: A) que não foi 

determinado que o autor devolvesse o produto, e caso permaneça com o 

mesmo incorrerá em enriquecimento indevido. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, é devido 

que a parte autora devolva o produto ao qual apresentou defeito, visto que 

lhe foi concedido a devolução do valor pago pelo mesmo, sendo que a não 

devolução incorreria em enriquecimento indevido. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os 

ACOLHO, incluindo no dispositivo da sentença proferida: a) DETERMINO 

que o autor devolva o produto objeto de discussão desta lide, na 

secretaria deste Juizado no prazo de 10 (dez) dias, podendo em caso de 

descumprimento, ter cancelado o valor de danos materiais, a fim de evitar 

enriquecimento indevido. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT.. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012467-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSIMAR CARVALHO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012467-55.2015.811.0004 Pólo ativo: MARIA DEUSIMAR 
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CARVALHO GUIMARAES Pólo passivo: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Exequente/Requerida, alegando 

existência de CONTRADIÇÃO no despacho de intimação de 

prosseguimento da execução, onde foi intimado o próprio exequente, 

sendo que o autor teve seus pedido julgados improcedentes, e o réu 

pugnou pela execução da litigância em seu favor, passando portanto a ser 

o exequente da presente ação. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, e 

conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir erro material. No caso, no 

despacho proferido ficou determinado a secretaria deveria atentar-se 

quanto a mudança do polo nesta fase processual, onde a reclamada 

passou a ser autora/exequente e a parte autora na fase de conhecimento, 

passou a ser executada/requerida. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, 

mantendo o despacho proferido por seus termos. Oportunamente, ressalto 

a secretaria que altere as devidas partes do processo, de acordo com a 

fase que se encontra, intimando-se novamente as partes, caso 

necessário. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012475-32.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ESPOSITO VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012475-32.2015.811.0004 Pólo ativo: ITAU UNIBANCO S/A Pólo 

passivo: RODRIGO ESPOSITO VILELA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte Exequente/Requerida, alegando existência de CONTRADIÇÃO 

no despacho de intimação de prosseguimento da execução, onde foi 

intimado o próprio exequente, sendo que o autor teve seus pedido 

julgados improcedentes, e o réu pugnou pela execução da litigância em 

seu favor, passando portanto a ser o exequente da presente ação. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida, e conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir 

erro material. No caso, no despacho proferido ficou determinado a 

secretaria deveria atentar-se quanto a mudança do polo nesta fase 

processual, onde a reclamada passou a ser autora/exequente e a parte 

autora na fase de conhecimento, passou a ser executada/requerida. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo o despacho proferido por seus 

termos. Oportunamente, ressalto a secretaria que altere as devidas partes 

do processo, de acordo com a fase que se encontra, intimando-se 

novamente as partes, caso necessário e/ou não tenha sido realizado. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001060-06.2017.811.0004 Pólo ativo: JORCELINO CAMPOS DE 

OLIVEIRA Pólo passivo: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamada, alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) que a 

sentença não se manifestou sobre o pedido contraposto de condenação 

da autora na quitação do debito no valor de R$ 2.835,10. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Com efeito, verifico que 

a Reclamada requereu em pedido contraposto e este não foi analisado. 

Pois bem, considerando inclusive o delinear fático dos argumentos 

transcritos na sentença, deve o pedido contraposto ser julgado 

procedente visto que restou comprovado que o debito em discussão neste 

processo é legitimo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, incluindo no dispositivo da 

sentença prolatada: b) SUGIRO procedência do pedido contraposto, para 

CONDENAR a parte autora ao pagamento da quantia de R$2.835,10 (dois 

mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dez centavos) em favor da 

reclamada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO DANILLO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/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))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000599-97.2018.811.0004 Pólo ativo: MAIKO DANILLO PEREIRA 

DOS SANTOS Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL SA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada, alegando existência de 

OMISSAO na sentença proferida sob argumento que os danos morais não 

foram fundamentados. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por algum 

lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, os 

danos morais concedidos à parte autora foi devidamente fundamentado 

inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e 

convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, tudo 

conforme sentença proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Sendo que os Embargos 
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apresentados tem função apenas protelatória. Dessa forma, não há que 

se falar em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do NCPC, devendo 

os presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO 

INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RIBEIRO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000001-80.2017.811.0004 Pólo ativo: FABIANA RIBEIRO NEVES 

Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

parte Reclamada, alegando existência de OMISSAO na sentença proferida 

sob argumento que os danos morais não foram fundamentados. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de 

pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter 

se pronunciado. No caso, os danos morais concedidos à parte autora foi 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. No mais, não se 

trata de OMISSÂO a pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com 

a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso devido. Sendo que os 

Embargos apresentados tem função apenas protelatória. Dessa forma, 

não há que se falar em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do 

NCPC, devendo os presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTELA BIAS MONTEIRO LEAO DE AQUINO OAB - RJ202116 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA HAHN OAB - RS100438 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000127-96.2018.811.0004 Pólo ativo: ALEXANDRE CESAR 

REZENDE GUIMARAES Pólo passivo: ACHE UM LUGAR PARA FICAR 

AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamada, alegando a existência de 

OMISSÃO, visto que não foi analisado os fatos apresentados na 

contestação, visto que tais argumentos ensejaria a improcedência da 

inicial. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que 

as razões expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a 

ausência de pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto 

que devia ter se pronunciado. No caso, não há que se falar em OMISSÃO, 

visto que os argumentos transcritos na sentença foram devidamente 

fundamentados, embasados nos motivos suficientes para o livre 

convencimento do Juízo, sendo certo que os argumentos do réu não 

foram acolhidos. Sendo assim, não se trata de qualquer circunstância apta 

a ser analisada por embargos a presente discussão, e sim de insatisfação 

com a sentença, a qual caberá o ingresso do Recurso devido, para 

análise do mérito. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001993-76.2017.811.0004 Pólo ativo: ANALIA FERREIRA 

RAMOS Pólo passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamante, alegando existência de 

ERRO MATERIAL na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) 

que no dispositivo da sentença constou o nome da reclamada como 

MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS, sendo que o correto é ESTADO DE 

MATO GROSSO. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, e conforme artigo 

1.022 do NCPC, corrigir erro material. Com efeito, o nome da RECLAMADA 

indevidamente constou incorreto devendo ser alterado. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e 

os ACOLHO, alterando os nomes constantes no dispositivo da sentença 

da Reclamada para ESTADO DE MATO GROSSO. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALEXANDRE DE SOUZA (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:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1002311-59.2017.811.0004 Pólo ativo: TATIANE ALEXANDRE DE 

SOUZA Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte reclamada, alegando existência de OMISSÃO na sentença 

proferida sob os seguintes argumentos: a) que a sentença não se 

manifestou sobre o pedido contraposto de condenação da autora na 

quitação do debito no valor de R$ 60,68. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Com efeito, verifico que a Reclamada 

requereu em pedido contraposto e este não foi analisado. Pois bem, 

considerando inclusive o delinear fático dos argumentos transcritos na 

sentença, deve o pedido contraposto ser julgado procedente visto que 

restou comprovado que o debito em discussão neste processo é legitimo. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, incluindo no dispositivo da sentença 

prolatada: b) SUGIRO procedência do pedido contraposto, para 

CONDENAR a parte autora ao pagamento da quantia de R$60,68 

(sessenta reais e sessenta e oito reais) em favor da reclamada. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELDIMA VICUNA D. SILVA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001669-86.2017.811.0004 Pólo ativo: TELDIMA VICUNA D. 

SILVA VESTUARIO - ME Pólo passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamante, alegando a existência de 

OMISSÃO, alegando que não pode ter sido os danos materiais incluídos 

nos danos morais, devendo ser julgados, cada um de forma independente. 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, não há que se 

falar em contradição ou qualquer outra situação prevista para ingresso de 

embargos de Declaração, visto que o ensejo dos danos morais, foi 

justamente o prejuízo sofrido materialmente pelo autor, de forma que é 

totalmente possível reconhecer um pedido sopesando o valor, a fim de 

compensar outro. Sendo assim, não se trata de contradição a discussão 

do presente, e sim de insatisfação com a sentença, a qual caberá o 

ingresso do Recurso devido, para análise do mérito. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e 

os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO AMBROSIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000066-41.2018.811.0004 Pólo ativo: CICERO AMBROSIO DA 

SILVA Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

parte reclamada, alegando a existência de OMISSÃO, visto que não foi 

analisado o pedido de quebra de sigilo telefônico imprescindível para 

solução do litigio. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por algum 

lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. Primeiramente, 

importante mencionar que nos Juizados Especiais é impossível a 

realização de provas que demandem maior complexidade, sendo certo 

ainda, que a empresa tem amplo acesso aos documentos/registros de 

seus clientes, e se não houve apresentação das provas suficientes para 

comprovar os fatos do processo, não há que se falar em prova como a 

pleiteada, cabendo a ré apresentar as provas capazes de alterar ou 

anular os pedidos do requerente. No caso, não há que se falar em 

OMISSÃO, visto que os argumentos transcritos na sentença foram 

devidamente fundamentados, embasados nos motivos suficientes para o 

livre convencimento do Juízo, sendo certo que os argumentos do réu não 

foram acolhidos. Sendo assim, não se trata de qualquer circunstância apta 

a ser analisada por embargos a presente discussão, e sim de insatisfação 

com a sentença, a qual caberá o ingresso do Recurso devido, para 

análise do mérito. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO DE JESUS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001119-57.2018.811.0004 Pólo ativo: KASSIO DE JESUS 

ROCHA Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

parte reclamada, alegando a existência de OMISSÃO, visto que não foi 

analisado a prova anexada a contestação da gravação telefônica, onde 

há confirmação da origem do contrato. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por 

algum lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, 

não há que se falar em OMISSÃO, visto que os argumentos transcritos na 

sentença foram devidamente fundamentados, embasados nos motivos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que os 

argumentos do réu não foram acolhidos, pelo fato que uma gravação 

telefônica, não tem o condão suficiente de confirmar a veracidade da 

existência de contrato entre as partes, visto que não tem como confirmar 

os interlocutores da conversa. Sendo assim, não se trata de qualquer 

circunstância apta a ser analisada por embargos a presente discussão, e 
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sim de insatisfação com a sentença, a qual caberá o ingresso do Recurso 

devido, para análise do mérito. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo 

o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a 

sentença proferida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000423-55.2017.811.0004 Pólo ativo: RAFAEL BATISTA DA 

SILVA Pólo passivo: CLARO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte reclamada, alegando existência de OMISSÃO na sentença 

proferida sob os seguintes argumentos: a) que a sentença não se 

manifestou sobre o pedido contraposto de condenação da autora na 

quitação do debito no valor de R$896,73. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração NÃO encontram guarida. Com efeito, em analise a contestação 

apresentada pela parte autora (ID ) não foi solicitado nenhum pedido 

contraposto, inclusive a imagem anexada nos embargos não fazem parte 

da petição em questão, sendo assim, não pode haver concessão de 

pedido extra- petita, cabendo ao réu buscar os meios cabíveis para 

execução do seu débito. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o 

presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, mantendo a 

sentença proferida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001937-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001937-43.2017.811.0004 Pólo ativo: MURILO HUMBERTO 

ALVES LEONEL Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte reclamada, alegando existência de OMISSÃO na sentença 

proferida sob os seguintes argumentos: a) que a sentença não se 

manifestou sobre o pedido contraposto de condenação da autora na 

quitação do debito no valor de R$ 91,21. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Com efeito, verifico que a Reclamada 

requereu em pedido contraposto e este não foi analisado. Pois bem, 

considerando inclusive o delinear fático dos argumentos transcritos na 

sentença, deve o pedido contraposto ser julgado procedente visto que 

restou comprovado que o debito em discussão neste processo é legitimo. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, incluindo no dispositivo da sentença 

prolatada: b) SUGIRO procedência do pedido contraposto, para 

CONDENAR a parte autora ao pagamento da quantia de R$91,21 (noventa 

e um reais e vinte e um centavos) em favor da reclamada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001335-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILISETE CRISTINA FANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NORMELIA RITTER (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001335-18.2018.811.0004 Pólo Ativo: ILISETE CRISTINA FANTE 

e OUTROS Pólo Passivo: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT – 

ALVARÁ JUDICIAL Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado por 

ILISETE CRISTINA FANTE e OUTROS, requerendo a autorização para 

levantamento de resíduos depositados junto a COOPERATIVA CRED. 

POUP. INV, DO ARAGUAIA E XINGU e RESIDUOS DO INSS, deixado pela 

falecida MARIA NORMÉLIA RITTER. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que assiste razão à requerente, sendo que 

os herdeiros são todos maiores e capazes e consta aos autos 

procuração onde autoriza a requerente ao levantamento de tais valores. 

Com efeito, dispõe a Lei n. 6.858/80 sobre o pagamento, aos dependentes 

ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares: Art. 1°. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados 

e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Art. 2°. O disposto nesta 

Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e não existindo outros bens sujeitos 

a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional. (grifo nosso). Com efeito, entendo que 

os valores devem ser liberados a Reclamante, constantes na conta 

corrente, conta poupança e conta de capital da Cooperativa de Crédito, 

bem como resíduos do INSS. 4. DISPOSITIVO Ante o exposto, determino 
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que o saldo credor existente de qualquer resíduo na Cooperativa de 

Crédito Araguaia e Xingu, bem como resíduos do INSS deixados por 

MARIA NORMÉLIA RITTER, seja pago à requerente SAMANTHA FABIOLA 

FERREIRA FONSECA, expedindo-se alvará, com as cautelas necessárias. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO XAVIER FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001639-51.2017.811.0004 Pólo Ativo: AGNALDO XAVIER 

FERREIRA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte Reclamada, alegando existência de ERRO MATERIAL na 

sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) que foi determinado o 

cancelamento dos contratos existentes em nome da autora, mas que a 

mesma pode possuir outros contratos diversos da presente ação, 

existindo julgamento extra petita. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, e corrigir 

erro material, conforme artigo 1.022, III do NCPC. Verifica-se que a questão 

trazida nestes embargos é de simples interpretação, sendo que antes da 

frase grifada pelo embargante, foi informado que se trata das linhas 

discutidas neste processo, não havendo duvida quanto que o 

cancelamento se refere somente aos fatos discutidos no processo. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CLAUDIA DE OLIVEIRA NAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECI JOSE DE CARVALHO UEMURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORCAS CARDOSO DE MORAES GONCALVES OAB - MT0017299S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000639-16.2017.811.0004 Pólo ativo: BARBARA CLAUDIA DE 

OLIVEIRA NAVES Pólo passivo: CLAUDECI JOSE DE CARVALHO UEMURA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte autora, alegando a existência de 

OMISSÃO, visto que em seu entendimento quem descumpriu o contrato 

primeiro foi a reclamada e portanto a sentença não condiz com os fatos do 

processo, ou seja, pretende a rediscussão do mérito processual. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de 

pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter 

se pronunciado. No caso, não há que se falar em OMISSÃO, visto que os 

argumentos transcritos na sentença foram devidamente fundamentados, 

embasados nos motivos suficientes para o livre convencimento do Juízo, 

sendo certo que os argumentos do autor não foram acolhidos. Sendo 

assim, não se trata de qualquer circunstância apta a ser analisada por 

embargos a presente discussão, e sim de insatisfação com a sentença, a 

qual caberá o ingresso do Recurso devido, para análise do mérito. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN RENATA REIS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000724-02.2017.811.0004 Pólo ativo: ELLEN RENATA REIS 

BARBOSA Pólo passivo: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamada, alegando a existência de 

OMISSÃO, sob o argumento de que existe a comprovação do vinculo entre 

as partes pois apresentou faturas que foram pagas pela autora. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de 

pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter 

se pronunciado. No caso, não há que se falar em OMISSÃO, visto que os 

argumentos transcritos na sentença foram devidamente fundamentados, 

embasados nos motivos suficientes para o livre convencimento do Juízo, 

sendo verificado que não houve a apresentação de nenhum documento 

suficiente a comprovar a relação entre as partes, sendo certo que os 

argumentos trazidos pelo reclamado não foram acolhidos. Sendo assim, 

não se trata de qualquer circunstância apta a ser analisada por embargos 

a presente discussão, e sim de insatisfação com a sentença, a qual 

caberá o ingresso do Recurso devido, para análise do mérito. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000749-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS BANNWART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000749-78.2018.811.0004 Pólo Ativo: DIMAS BANNWART Pólo 

Passivo: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de ação de indenização, 

e verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme 

acordo apresentado, cuja cláusulas estão devidamente regulares. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, no ID 15264147, o 

Reclamado comprova o cumprimento do acordo, cabendo a extinção do 

feito ante o cumprimento da obrigação 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487,III do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da 

obrigação. Ainda, considerando a impossibilidade de realização pela 

reclamada conforme já anunciado, DETERMINO a expedição de oficio ao 

DETRAN/MT para que retire o gravame existente no veiculo FORD/EDGE 

V6, cor branca, combustível gasolina, fabricação/modelo 2011/2012, placa 

NPQ3741, chassi 2FMDK3JC6CBA16742, renavam 00429761708, isso no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) 

diários. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY BACKES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001187-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: KARINY BACKES 

SANTOS Pólo Passivo: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamada, alegando existência de 

OMISSÃO, visto que constou na sentença que o corte foi realizado dia 

01.04.2017, no entanto não restou duvida entre as partes que realizou dia 

03.04.2017, o que causou prejuízo ao reclamado, pugnando pela reforma 

da decisão. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, e corrigir erro 

material, conforme artigo 1.022, III do NCPC. No caso, o que existiu não foi 

omissão e sim um erro material, visto que os pagamentos das faturas 

foram realizados dia 01.04, e o corte em 03.04, e por esses motivos, não 

existe qualquer equivoco na sentença, pois o fundamento da mesma se 

baseou que o corte ocorreu após devido pagamento das faturas, e 

portanto foi considerado indevido. No caso, não há que se falar em 

OMISSÃO, visto que os argumentos transcritos na sentença foram 

devidamente fundamentados, embasados nos motivos suficientes para o 

livre convencimento do Juízo, sendo certo que os argumentos do réu não 

foram acolhidos. Sendo assim, não se trata de qualquer circunstância apta 

a ser analisada por embargos a presente discussão, e sim de insatisfação 

com a sentença, a qual caberá o ingresso do Recurso devido, para 

análise do mérito. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida. Oportunamente, ratifico que a data do corte mencionado na 

sentença ocorreu em 03.04.2017. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000231-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INES ELISABETE WAGNER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0018490A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000231-88.2018.811.0004 Pólo Ativo: INES ELISABETE 

WAGNER DE SOUZA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde em resumo a parte autora alega que exerce 

a função de PROFESSORA FORMADORA DA CEFRAPO E que tal função é 

de dedicação exclusiva, recebendo gratificação, mas que tais 

gratificações não incorporam seus vencimentos, visto que o salario da 

aposentadoria será exclusivamente o do cargo efetivo, não podendo 

incidir desconto de contribuição. E que os descontos dos últimos cinco 

anos perfazem a quantia de R$ 17.912,40 (atualizados), ante a cobrança 

indevida. Na contestação, a Reclamada impugna de forma genérica os 

pedidos iniciais, aduzindo que a incidência da contribuição é devida, e que 
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não há que se falar em restituição. Pois bem, em analise ao entendimento 

jurisprudencial recente, é evidente que não existe a incidência da 

contribuição sobre a função comissionada, tendo em vista que este não 

integra o valor da sua aposentadoria. Neste sentido: Ementa: TRIBUTÁRIO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDOR 

PÚBLICO. ALTERAÇÃO INSTITUÍDA NA REDAÇÃO DO ART. 62 , DA LEI Nº 

8.112 /90, PELA LEI 9.527 /97. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 9.783 /99, PELA 

LEI Nº 10.887 /2004. A discussão dos autos resultou da alteração 

instituída na redação do art. 62 , da Lei nº 8.112 /90, pela Lei 9.527 /97. O 

art. 15 , da Lei nº 9.527 /97 revogou os parágrafos 2º ao 5º, do referido 

art. 62 , da Lei nº 8.112 /90, de modo que a incorporação da gratificação 

deixou de existir. servidor público passa para a inatividade com a 

remuneração de seu cargo efetivo, não recebendo qualquer valor de 

eventual exercício de função comissionada. Em decorrência, surgiu a 

questão trazida aos presentes autos – a não incidência da contribuição 

previdenciária sobre parcela remuneratória decorrente do exercício de 

funçãocomissionada não incorporável aos proventos. Apesar de não ter 

sido apresentado um demonstrativo com os valores da contribuição social 

descontados a mais, os contra-cheques, juntados demonstram que o 

Autor ocupava cargo de FunçãoComissionada ou de Direção e 

Assessoramento. Somente a partir da vigência da Lei nº 9.783 /99, não 

cabe mais o desconto da contribuição previdenciária incidência sobre o 

valor devido pelo exercício da função comissionada. Ainda, deve ser 

consideradas as possíveis alterações ocorridas na remuneração do Autor 

em decorrência da prorrogação das incorporações até setembro de 2001 

(Medida Provisória nº 2.225-45/2001). A Lei nº 10.887 /2004 revogou a Lei 

nº 9.783 /99, integralmente. Dado parcial provimento remessa necessária 

e à apelação, para reformar a sentença. TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL AC 

333688 RJ 2002.51.01.012043-4 (TRF-2) Data de publicação: 16/11/2006 

Assim, os pedidos iniciais devem ser parcialmente acolhidos, devendo ser 

restituídos os valores indevidamente descontados da autora, no entanto, a 

restituição deverá ocorrer de forma simples, visto que por não ter restado 

comprovado a má-fé, não incide restituição em dobro. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para: a) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o 

valor de R$ 17,912,40 (dezessete mil, novecentos e doze reais e quarenta 

centavos) a titulo de dano material acrescido de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos a partir da citação b) DETERMINAR que o Reclamado cesse 

de efetuar os descontos relativo a discussão neste processo, sob pena 

de multa do pagamento em dobro Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA LIMA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001017-35.2018.811.0004 Pólo Ativo: VALQUIRIA LIMA NEVES 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a autora 

aduz em resumo que, passou em 8º lugar no Concurso Público para o 

cargo de Assistente do Sistema Prisional - Município: Água Boa Perfil 

Profissional: Assistente Administrativo. Que a intimação para tomar posse 

saiu com mais de 03 (anos), e quando ficou sabendo e dirigiu-se ao local 

devido, foi informada que havia perdido o prazo e portanto o ato já estava 

invalidado. Argumenta que por ser um ato importante deveria ter sido 

comunicada de forma pessoal, incorrendo em efetivo prejuízo. Na 

contestação, o Reclamado alega que no Edital do concurso é especifico 

que as intimações seriam realizadas por meio de Publicação no Diário 

Eletrônico Estadual, e que caberia a parte estar acompanhando, não 

podendo falar em erro da parte reclamada. A liminar foi indeferida. Pois 

bem, analisando os autos em detalhe, verifico que a parte autora não 

assiste razão. Com efeito, é certo que o Edital é a Lei do concurso, e no 

caso bastaria que a parte autora estivesse acompanhando as nomeações 

e intimações devidamente que não teria perdido o prazo para ter 

promovido sua posse. Infelizmente, o erro foi da autora, não podendo o 

reclamado ser responsabilizado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012345-42.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A 

(REQUERIDO)

BB SEGUROS - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012345-42.2015.811.0004 Pólo ativo: MARCOS AURELIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Pólo passivo: BB SEGUROS - BRASIL 

VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte reclamante, alegando OMISSAO em face da decisão que 

recebeu o Recurso Inominado apresentado pela parte Reclamada, em que 

ficou de ser analisado sobre a expedição do alvará e nada foi 

mencionado. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. 
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Com efeito, verifico que a própria Reclamada que impetrou o Recurso 

Inominado, depositou aos autos o valor para que o próprio autor pudesse 

cumprir a obrigação de quitação do veículo em discussão nestes autos. 

Assim, verifico que não há empecilho para expedição do alvará, sendo 

certo que o autor é ciente que não existirá mais obrigação de quitação por 

nenhuma reclamada, cabendo ao mesmo proceder a quitação diretamente 

com o Banco. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, determinando a secretária 

que: b) Expeça-se o alvará em favor da parte autora. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FERNANDES TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000058-98.2017.811.0004 Polo ativo: VALDIVINO JOSE DE 

SOUZA Pólo Passivo: JEFERSON FERNANDES TEIXEIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, e verifico que foi enviado para parte autora intimação para 

comparecer em audiência, no entanto, a exequente mudou-se não 

atualizando seu endereço no processo. Assim, de acordo com o artigo 

485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a 

inércia da parte autora em não atualizar seu endereço neste juízo, a fim de 

ser localizada e dar prosseguimento na ação. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 267, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001539-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO MOURA LIMA (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001539-62.2018.811.0004 Pólo ativo: PAULO AFONSO MOURA 

LIMA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré 

oriundo da negativação. Na contestação, a Reclamada alega que a divida 

é licita, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO e extratos 

bancários que comprovam a origem da divida, sendo certo que as 

assinatura são idênticas com os documentos apresentados pela autora e 

assinatura na ata de audiência, bem como os documentos apresentados 

na contratação do plano. Pois bem, em analise aos documentos 

constantes no processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o 

direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova negativa em 

favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Importante ressaltar, que a parte autora alega que não se 

discute o contrato entre as partes, e sim o débito da negativação, no 

entanto, a Reclamada informa que o autor atrasou as parcelas do 

contrato, e o autor não foi capaz de apresentar prova em contrário. Ainda, 

quanto ao fato de eventual ausência de notificação do débito, é incapaz 

de retirar a validade da cobrança. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO MOURA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001540-47.2018.811.0004 Pólo ativo: PAULO AFONSO MOURA 

LIMA Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré 

oriundo da negativação. Na contestação, a Reclamada alega que a divida 

é licita, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO e extratos 

bancários que comprovam a origem da divida, sendo certo que as 

assinatura são idênticas com os documentos apresentados pela autora e 

assinatura na ata de audiência, bem como os documentos apresentados 

na contratação do plano. Pois bem, em analise aos documentos 

constantes no processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o 

direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova negativa em 

favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Importante ressaltar, que a parte autora alega que não se 

discute o contrato entre as partes, e sim o débito da negativação, no 

entanto, a Reclamada informa que o autor atrasou as parcelas do 

contrato, e o autor não foi capaz de apresentar prova em contrário. Ainda, 

quanto ao fato de eventual ausência de notificação do débito, é incapaz 

de retirar a validade da cobrança. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEINE REINER LIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 
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existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) refuto a tese de coisa julgada, tendo 

em vista que a restrição é datada de 2015 e o registro persiste em 2017. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COLEMAR DE SOUZA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra (s) 

de outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 70 de 683



de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de 

Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA RODRIGUES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 
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à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) refuto a tese de coisa julgada, tendo 

em vista que a restrição é datada de 2015 e o registro persiste em 2017. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se ;

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) refuto a tese de coisa julgada, tendo 

em vista que a restrição é datada de 2015 e o registro persiste em 2017. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se ;

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNAIR MENDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. Observe-se também que não 

existe prova de que tenha de fato tentado resolver a questão de forma 

administrativa e muito menos provas ou menções reais do abalo ao 

patrimônio subjetivo. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta 

inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a 

ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 
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corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) refuto a tese de coisa julgada, tendo 

em vista que a restrição é datada de 2015 e o registro persiste em 2017. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 
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a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 
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situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) refuto a tese de coisa julgada, tendo 

em vista que a restrição é datada de 2015 e o registro persiste em 2017. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-28.2017.8.11.0004
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PAULA ANDREIA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra (s) 

de outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de 

Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 
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deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILHO BATISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR COSTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 
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acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra (s) 

de outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de 

Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011219-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIR CANDIDO ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a autora alega em síntese que 

houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, onde um fio 

se rompeu causando danos morais e materiais. Perquiri danos. Em 

contestação a requerida, em síntese, alega que o autor não faz prova de 

suas alegações e que o autor não cumpriu os requisitos da empresa para 

ressarcimento. Refuta danos morais e pede improcedência. Indo para os 

contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de 

consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente 

para considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do 

autor, aplicando as devidas consequências. Pois bem. Definida estas 

questões precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

A parte autora comprova satisfatoriamente a ocorrência do evento danoso 

e a ligação do evento com o rompimento dos fios de energia. A ré, por sua 

vez, não trouxe elementos de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil 

a inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de serviço 

deve ser reparado. Referente aos danos materiais, tenho que uma vez 

apontado e não contestado o valor de R$ 2179,00 que neste ponto ficam 

fixados. Sobre os danos morais, em vista do evidente defeito na 

prestação do serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo que devem 

ser procedidos. Neste passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral, somando o ideal do dano moral puro ao estético. Por fim, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar defeito 

na prestação de serviço. b) condenar a promovida a pagar à parte autora, 
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em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 2179,00 

(dois mil cento e setenta e nove reais) ,a título de dano material, 

devidamente atualizado desde a data do sinistro [sumula 43 do STJ], pelo 

índice do INPC, e com juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC c/c o 

art. 161, §1º do CTN) a contar da citação válida. c) condenar a promovida 

a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) ,a título de dano moral (puro e estético), 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABI SIFUENTE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) refuto a tese de coisa julgada, tendo 

em vista que a restrição é datada de 2015 e o registro persiste em 2017. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Autos nº 1001251-51.2017.811.0004 Pólo ativo: ROGERIO MORAES DE 

MIRANDA Pólo passivo: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamada, alegando existência de 

CONTRADIÇÃO na decisão de recebimento do Recurso Inominado, visto 

que na primeira decisão houve recebimento do recurso, sendo 

apresentado embargos de declaração pela parte autora, onde foi 

reconhecido a intempestividade e rejeitado o recurso. No entanto, entende 

ser o recurso tempestivo. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, e 

conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir erro material. No caso, verifico 

que havia certidão ID 15034069, declarando o recurso intempestivo, e ante 

a ausência de verificação acabou por reconhecer o recurso tempestivo, 

no entanto é certo que fora protocolado após o prazo, devendo ser 

mantida a ultima decisão. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o 

presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a 

decisão embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elson de Souza Rocha Junior (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO ARANTES MEDEIROS OAB - GO31388 (ADVOGADO(A))
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Autos nº 1001109-47.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROBSON RODRIGUES 

DOS SANTOS Pólo Passivo: ELSON DE SOUZA ROCHA JUNIOR Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte autora, alegando existência de 

CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o ARGUMENTO que não se 

trata de relação trabalhista, e somente de dano moral, pugnando pela 

julgamento da lide, e não incompetência em razão da matéria. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso, o convencimento deste juízo se 

baseou-se conforme termos constantes na sentença, amparado por 

doutrina e jurisprudência recente, sendo certo que, qualquer alteração no 

dispositivo que altere o mérito da demanda não é possível de analise 

através de embargos declaratórios. Com efeito, a insatisfação do 

Reclamado com a sentença deve ser rediscutida em recurso próprio, não 

sendo admitida tal analise em meio a embargos de declaração. Dessa 

forma, a rejeição do presente embargos se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os 

REJEITO, mantendo a sentença proferida nos autos. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000802-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000802-93.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSIMAR PEREIRA 

GOMES / WANDERSON DOS SANTOS TAVARES Pólo Passivo: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, onde em resumo aduzem as partes autoras, que tem direito 

a ser promovidos há 1º sargento, e existe omissão do Estado. O Estado 

devidamente citado, manteve-se inerte. Nesse caso, consonante diversas 

decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Turma Recursal Única o 

processo deve tramitar na vara fazendária, posto que não se sabe ao 

certo sequer o proveito econômico da demanda, de modo a fixar, 

taxativamente, que ao final o valor se inserirá no patamar inferior a 60 

salários mínimos, que é o limite de competência deste juízo quanto ao valor 

da causa. Há vedação a prolação de sentença ilíquida nos juizados 

especiais, de maneira que a ação não se mostra apropriada à tramitação 

neste juízo. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — 

PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO 

NA TELEMAT S.A. PARA FINS DE PROGRESSÃO DE CARREIRA — 

RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR E O ESTADO — VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — 

COMPLEXIDADE DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — JUÍZO DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA. Nas causas 

em que se discute relação entre servidor e o Estado, o Juizado Especial 

da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a demanda, 

independentemente do valor atribuído à causa, pois, a competência, em 

todos os casos, é do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública. 

Conflito julgado procedente. (Conflito de Competência nº 

1004234-35.2017.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; TJMT, Julg. 24/11/2017 – Rel . Des. Luiz 

Carlos da Costa). G.n. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - SENTENÇA ILÍQUIDA - 

VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LJE - 

SENTENÇA ANULADA. "Não se admite, em sede dos Juizados especiais, a 

prolação de sentença ilíquida."(RI 4289/2011, DR. JOÃO BOSCO SOARES 

DA SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado 

no DJE 16/08/2012). Ante o exposto, deve ser reconhecida de ofício, a 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e 

julgar a presente demanda. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

RECONHECE-SE de ofício, a incompetência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda e, de 

consequência, determina-se a remessa para distribuição a uma das Varas 

da Fazenda Pública da Capital. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002160-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DIRCEU CONDE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAGUAIANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002160-93.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLODOALDO DIRCEU 

CONDE FILHO Pólo Passivo: MUNICIPIO DE ARAGUAIANA / ENERGISA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Assim, indefiro a preliminar 

de incompetência deste juízo. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 
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motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDEBITO E DANOS MORAIS, onde em resumo, alega o autor que reside na 

área rural na cidade de Araguaiana/MT, e vem sendo cobrado da CIP 

(Contribuição de Iluminação Publica), no entanto no local e nas 

proximidades não possui iluminação pública, pugnando pela repetição em 

dobro da cobrança indevida e danos morais. A Reclamada Energisa na 

contestação no mérito alega que o fato de não possuir iluminação pública 

na área rural, não retira a obrigação do autor pagar, haja vista que reside 

no Município de Araguaiana, e na cidade urbana possui iluminação, 

usufruída por toda população. O Munícipio não apresentou contestação. 

Foi deferido liminar, determinando a instalação da iluminação pública na 

região do autor, bem como a suspensão da cobrança, até o final desta 

demanda. Pois bem, os tribunais superiores são harmônicos quanto ao 

entendimento de que a contribuição de iluminação pública (CIP), é de 

caráter sui generis, ou seja, não necessita que existe iluminação 

especifica na frente da sua residência para que seja obrigatório o 

pagamento. Neste sentido: DIREITO TRIBUTARIO. CONTRIBUIÇAO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. RESTABELECIMENTO DA ILUMINAÇÃO E DE 

REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

NA RUA DA CONTRIBUINTE. PERMANÊNCIA DA EXIGBILIDADE DO 

TRIBUTO. PROVIMENTO. 1. Recurso contra sentença de procedência 

parcial em demanda na qual pretende a autora a condenação do Município 

réu em obrigação de fazer consistente no restabelecimento da iluminação 

pública do logradouro em que reside, além da repetição dos valores pagos 

a título de Contribuição de Iluminação Pública – CIP. 2. Ausência de 

questionamento quanto à legalidade ou à constitucionalidade da norma 

instituidora da Contribuição de Iluminação Pública, limitando-se a sua 

inconformidade ao pagamento da contribuição sem a devida 

contraprestação. 3. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a 

repercussão geral da matéria, decidiu que a contribuição de iluminação 

pública é tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um 

imposto, porque sua receita se destina a finalidade especifica, nem com 

uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço 

ao contribuinte. 4. Há de se concluir, portanto, que a circunstancia de não 

haver iluminação pública na rua da contribuinte não torna inexigível o 

tributo. 5. Apelo ao qual dou provimento, apenas para afastar a obrigação 

de restituição dos valores. (TJ-RJ-REEX: 16257313220118190004 RJ 

1625731-32.2011.8.19.0004, Relator: DES. ADOLPHO CORREA DE 

ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/03/2014, NONA 

CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/04/2014 17:20). Dessa forma, a 

inicial a fim de declarar ilegítimo a cobrança da contribuição não poderá 

ser julgada procedente. Na mesma forma, pedido de danos morais, não 

poderá ser acolhido . Ainda, considerando que houve tutela antecipada, 

entendo que a mesma deverá ser revogada, não podendo ser cobrado em 

desfavor da parte autora valores que estavam suspensos no decorrer da 

ação. Ainda, quanto a concessão de liminar quanto a instalação da 

iluminação pública, caso não tenha sido feito, também merece a 

revogação, haja vista não haver pedido da autora neste sentido. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo TUTELA ANTECIPADA 

concedida, ressaltando que os valores de cobranças ao qual estavam 

suspensos durante o tramite da ação, não poderão ser cobrados em 

desfavor da autora, ou seja, a presente revogação não tem efeitos 

retroativos, e sim a partir deste ato. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES FERREIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA COUTINHO ALVES OAB - MT23008/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO PARANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000202-72.2017.811.0004 Pólo Ativo: GUILHERME FERNANDES 

FERREIRA TAVARES Pólo Passivo: ESTADO DO PARANA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Assim, indefiro a preliminar 

de incompetência deste juízo. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA E DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL, onde em resumo, alega o autor que trabalhou 

como Procurador Jurídico do Estado do Paraná de 07/06 a 07/11/2016, 

onde pediu exoneração, faltando receber verbas trabalhistas que tangem 

férias proporcionais e verbas de substituição de chefia. Para comprovar 

seu direito, apresentou cópia do processo administrativo, onde teve seu 

direito negado. Na contestação, a Reclamada alega que o autor não faz 

jus ao pagamento das férias proporcionais conforme previsto na 

legislação, e ainda quanto as verbas de chefia não estava nada 

programado ao pagamento, sendo certo que o Estado trabalha com 

orçamento publico. Pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, 

inicialmente ressalto que o simples fato do pedido do autor não ultrapassar 

o teto do Juizado não lhe garante que não tenha que comprovar outros 

direitos. No caso, sabe-se que não cabe perícia nos Juizados Especiais, e 

o autor apesar de apresentar valores de cobranças, deixou de 

apresentar, holerites, documento de comprovação de salário, ou qualquer 

documento que comprovasse a origem do débito que pleiteia. Somado a 

este fato, não restou provado qualquer atitude indevida da reclamada, 

visto que amparada por legislação. No mais, entendo que os pedidos da 

parte autora não poderão ser acolhidos, tendo em vista que o autor além 

de não comprovar o direito aqui pleiteado, não comprovou ser indevida a 

atitude da reclamada. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002068-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARRAIS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002068-18.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE ARRAIS Pólo 

Passivo: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTA, onde a parte autora alega que 

trabalhou para o Reclamado no período de 30.04.2013 a 02.01.2017, 

quando foi exonerado pela reclamada. Restando as seguintes verbas 

rescisórias a serem quitadas, férias e 1/3 constitucional, 13º salário e 

FGTS e 40% do FGTS de todo período trabalhado, totalizando R$ 

24.708,73 (vinte e quatro mil, setecentos e oito reais e setenta e três 

centavos). Na contestação o município aduz que o Município não possui 

dotação orçamentária, pugnando pela improcedência da inicial, e ainda que 

o contrato do autor é ilegal por não ter sido contratado por concurso 

público. Pois bem, verifico que a parte autora comprova o direito das 

verbas pleiteadas na presente ação, não possuindo razão quanto a 

ausência de direito da autora, visto que tais verbas se enquadram nos 

direitos referentes a contraprestações pactuadas.. Devendo ser acolhidos 

os pedidos os iniciais. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - SÚMULA 339 DO STJ - 

VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS - TERMO DE RESCISÃO DO 

CONTRATO DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUITAÇÃO - 

APELO DESPROVIDO. - Consoante entendimento jurisprudencial 

pacificado, inclusive pela súmula 339 do STJ, é cabível ajuizamento da 

ação monitória em face da Fazenda Pública. - Ante a ausência de provas 

da quitação das verbas especificadas no Termo de Rescisão do Contrato 

de Trabalho, ônus atribuído à Municipalidade por força do art. 333, II, do 

CPC devida é a condenação do ente público ao pagamento. (TJ-MG - AC: 

10433110036749001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 

29/08/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/09/2013) Dessa forma, devido o pagamento das verbas aqui 

pleiteadas. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA do 

pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o MUNICIPIO DE 

GENERAL CARNEIRO/MT a pagar o valor de R$24.708,73(vinte e quatro 

mil, setecentos e oito reais e setenta e três centavos) acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir da citação e 

correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da rescisão. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011214-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULANO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONILDO BELTRAO LOPES OAB - MT0002770A (ADVOGADO(A))

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI OAB - MT0009579A 

(ADVOGADO(A))

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO(A))

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO(A))

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO(A))

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO(A))

EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA OAB - MT0013632A 

(ADVOGADO(A))

NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA OAB - MT0007491S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011214-95.2016.811.0004 Pólo Ativo: HERCULANO BATISTA 

SANTIAGO Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA C/C PRECEITO COMINATORIOS C/C COBRANÇA DIFERENÇAS 

REMUNERÁTORIAS PRETERITAS C/C DANOS MORAIS, onde o autor 

pretende receber a diferença salarial por elevação de nível (11,12,13), 

recebimento de três licenças- prêmios e ainda o aumento de 70% no seu 

salário por adicional de tempo de serviço. Na contestação, o MUNICIPIO 

alega que o autor faz jus somente a elevação dos níveis 11 e 12, no 

entanto, no presente momento não dispõem desse orçamento, 

impossibilitando o cumprimento do direito do autor. Quanto ao ATS alega 

que o autor não faz jus tendo em vista que o mesmo foi estabilizado 

extraordinariamente, sendo certo que somente é permitido o acréscimo, 

sendo no percentual máximo de 35% para servidores ingressados por 

meio de concurso. Ainda, quanto à licença-prêmio aduz que o autor não 

tem direito pelo mesmo fato de ser estabilizado extraordinariamente, sendo 

que no processo administrativo foi reconhecido sua ausência de direito, 

mas que não existem cópias por terem sidos apreendidas pelo Ministério 

Público. Por fim, quanto ao dano moral, aduz que não existe fato passível 

de indenização, pugnando pela total improcedência da inicial. Pois bem, em 

analise aos fatos e documentos constantes no processo, verifico que os 

pedidos da parte autora merecem parcial procedência. 2.2.1 DA LICENÇA 
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PREMIO Quanto ao pedido de licença prêmio, Pois bem, a matéria em 

questão está pacificada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

o servidor tem direito de converter, em pecúnia, as licenças-prêmios não 

gozadas e não contadas em dobro quando de sua aposentadoria. 

Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. 

CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.1 (...).2. A 

jurisprudência do STJ pacificou a matéria no sentido ser possível a 

conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em 

dobro para fins de aposentadoria, sob pena de configurar enriquecimento 

ilícito.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 35.706/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

03/11/2011, DJe 11/11/2011.) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM 

PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE 

PLENÁRIO. NÃO APLICABILIDADE.1. É devida ao servidor público 

aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ante 

a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. 

Precedentes.2.(...).(AgRg no AREsp 7.892/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 21/10/2011.) A propósito, a Turma 

Recursal Única já confirmou decisões desse Juizado acerca deste tema: 

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA EM 

DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA EFETIVADA 

- DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO 

DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia 

no momento em que a autora poderia usufruir do benefício da licença 

prêmio, se concedido, mas sim a partir da aposentadoria. (Resp. 

1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos períodos de licença-prêmio 

e os referidos períodos não foram computados em dobro quando da 

aposentadoria, os referidos períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob 

pena de enriquecimento ilícito. (RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 

26/02/2014). Assim, evidentemente só é possível a conversão em pecúnia 

quando efetivada a aposentadoria ou exoneração do funcionário, não 

sendo nenhuma situação no presente nestes autos, devendo o pedido de 

licença prêmio ser julgado improcedente. 2.2.2 Da progressão 

horizontal/VERTICAL O Diploma legal que institui a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças 

– Lei Complementar 091/2005 – se infere que a progressão funcional dos 

servidores regidos se dará de forma vertical, compreendendo a elevação 

de nível, e de forma horizontal referente à elevação de classe, 

observadas as exigências fixadas. O art. 12, IV, “b” da Lei Complementar 

091/2005 dispõe acerca dos requisitos exigidos para a progressão 

horizontal. Segue: “Art. 12. A série de Classes dos Cargos que compõem 

a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saude estrutura-se em 

linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de 

habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras 

maiúsculas assim descritas: IV: APOIO DE SERVIÇOS DO SUS: a) Classe 

A: habilitação em ensino fundamental; b) Classe B: requisito da classe A, 

mais 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e /ou capacitação profissional e experiência mínima de 05 

anos na área de atuação; c) Classe C: requisito da classe B, mais 200 

(duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e 

capacitação profissional; d) Classe D: requisito na classe C, mais 280 

(duzentos e oitenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e 

capacitação profissional e ensino médio. “ Além dos requisito ainda tem o 

período mínimo a ser observado: “Art. 14. A progressão horizontal dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á e uma classe para 

outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de 

classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação 

de aperfeiçoamento , e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional 

exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo 

mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos 

da B para a classe C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.” 

Assim, analisando os documentos apresentados pela parte autora, 

verifica-se que a mesma já se encontra exercendo a CLASSE D, sendo 

apto a elevação no seu nível para 13, tendo cumprido todos os requisitos 

necessários. Ainda, quanto aos valores pleiteados, a parte autora 

apresentou tabela com valores que entende ser devidos, não sendo 

contestado pelo reclamado. É certo que nos Juizados Especiais as 

sentenças devem ser liquidas, não sendo possível a realização de pericia, 

no entanto, entendo o juízo que o valor apresentado pelo autor não condiz 

com a realidade dos fatos, poderá atribuir valor ao qual entende 

pertinente. Verifico que os valores em questão não são cumulativos, 

sendo certo que a parte autora tem direito ao recebimento de verbas 

retroativas no valor de R$10.715,89 (dez mil, setecentos e quinze reais e 

oitenta e nove centavos), mais as parcelas vencidas quanto ao Nível 13 

no decorrer do processo. 2.2.3. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

Quanto aos pedidos de ATS por tempo de serviço, entendo que a autora 

não logrou êxito em comprovar sua legalidade, pois em 2005, o adicional 

foi extinto em razão do plano de carreira estabelecido pelo município, 

assim a autora não faz jus ao recebimento. 2.2.4. DANO MORAL Pleiteia a 

parte autora, o recebimento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a 

titulo de danos morais. No entanto, não restou comprovado nenhuma 

atitude capaz de ensejar dano de ordem moral, de modo que deve ser 

julgado improcedente. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) 

CONDENAR a O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT a elevar sua 

NIVEL 13, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa do dobro do valor 

devido e aumento mensalmente. B) CONDENAR o Reclamado ao 

pagamento da quantia de R$ 10.715,89 (dez mil, setecentos e quinze reais 

e oitenta e nove centavos), mais as parcelas vencidas no decorrer do 

processo referente a elevação de NIVEL, acrescido de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação. c) SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido de 

licença prêmio, ATS e danos morais. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REILA MARIA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA OAB - MT20279/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000664-29.2017.811.0004 Pólo Ativo: REILA MARIA DA SILVA 

SOUSA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTA, onde a parte autora alega que 

foi contratada para trabalhar para o Reclamado de 01.03 a 31.12.2016, e 

que teve que ser afastada por ter engravidado, e ao buscar a licença 

maternidade no INSS, aduziram ser de responsabilidade da Ré, e a ré 

alegou não ter obrigação pelo contrato ser de tempo determinado. Na 

contestação, o Reclamado, impugna genericamente os fatos iniciais, 

aduzindo que a estabilidade garantida as gestantes, não se aplica a 

contrato com prazo determinado, pugnando pela improcedência da inicial. 

Pois bem, em que pese os argumentos da parte reclamada, a 

jurisprudência é harmônica no sentido da possibilidade da gestante ter 

garantido seu direito a licença maternidade, ainda que em contrato 

determinados. Neste sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – 

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATORIA – DANOS MORAIS – 

PROFESSOR ESTADUAL – CONTRATO TEMPORARIO – GRAVIDEZ – 

LICENÇA MATERNIDADE – BENEFICIO POR 180 DIAS – DIREITO 

ASSEGURADO – ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4/1990 – 

RECURSO DESPROVIDO. A Lei Complementar nº 04/90, com as alterações 

previstas na Lei Complementar nº 330/2008, ampliou o prazo para 

licença-maternidade, sem fazer qualquer distinção entre as servidoras 

efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação temporária. 

Logo, deve ser o direito à licença maternidade assegurado também às 

servidoras públicas temporárias, em observância ao Principio 

Constitucional da Isonomia. (AP 123985/2016, DES. MARCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018). (TJ-MT – APL: 

000258825201381100071239852016 MT, Relator: DES. MARCIO VIDAL, 

Data de Julgamento: 27/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 06/09/2018). Assim, entendo devido o 

direito pleiteado pela parte autora, quanto ao recebimento das verbas 

indenizatórias de licença maternidade que não lhe foram oportunizadas. 

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que estes não foram 

comprovados e portanto não são devidos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para: a) CONDENAR o MUNICIPIO BARRA DO GARÇAS/MT a pagar o valor 

de R$4.685,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) em favor da 

parte autora, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. b) 

Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001919-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMONT POSSAS OAB - MG0099149A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROMIMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001919-22.2017.811.0004 Pólo Ativo: TABOCAS 

PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S/A Pólo Passivo: PETROMIMO 

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$23.796,93 (vinte e três mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa 

e três centavos) oriundo de serviços prestados ao réu. Com efeito, 

verifico que a origem da divida é licita, devendo ser acolhido in tontun os 

pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a Reclamado PETROMIMO COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA - ME a pagar à quantia de R$23.796,93 (vinte e três mil, 

setecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) a 

Reclamante TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S/A, 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença 

(362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. (405 CC). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONY ROSA DE OLIVEIRA VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000823-69.2017.811.0004 Pólo ativo: IVONY ROSA DE 

OLIVEIRA VILELA Pólo passivo: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 
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provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora, em 

resumo, aduz que contratou um empréstimo com o réu, com inicio em 

06/2014 e final em 06/2017, no entanto ao olhar seu extrato percebeu que 

começou no mês 07/2017 fora descontada nova parcela, e ao entrar em 

contato com a ré, havia previsão de mais cobrança sendo somente uma 

restituída. Na contestação, o Reclamado aduz que tentou fazer acordo 

com a parte autora, e a mesma não aceitou, não tratando-se os fatos de 

danos morais, e sim mero aborrecimento, pugnando pela improcedência da 

inicial, visto que a situação foi regularizada. Em analise aos fatos e 

circunstâncias, verifico que a parte autora possui parcial razão. Com 

efeito, a autora apresentou contrato que comprova que o encerramento do 

contrato de empréstimo se encerraria em 06/2017, sendo evidente que a 

ré continuou efetuando cobranças, o que obrigou o ingresso desta ação. 

Considerando que a reclamada aduz ter realizado a restituição do valor 

cobrado indevidamente em favor a parte autora, e a parte autora não 

apresentou valore específicos quanto aos danos materiais, entendo que 

estes não poderão ser acolhidos. 3.2 DOS DANOS MORAIS No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. No caso, importante 

ressaltar que deve ser aplicada a orientação do STJ em sua súmula 297 

que dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Bem como, o Código de Defesa do Consumidor, 

especificamente ao seu art. 39, III, que preceitua: “Art. 39. É vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - 

enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço”. Comprovada que foi efetuado 

contrato fraudulento em nome da parte autora, resta cristalino o dever de 

reparação, inclusive pelo fato que a parte autora necessitou demandar de 

forma judicial para resolver a atitude ilícita cometida pela Reclamada. Nesta 

enseada, diz o Código Civil Brasileiro: "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." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de recurso especial, a 

revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o 

quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou 

exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, incide o 

enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é 

inserida na teoria do risco profissional da atividade da instituição 

financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- 

Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos 

art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra adequado à 

média praticada por esta Relatora em casos análogos e condizente com o 

dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível redução;RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJ-SP - APL: 9122182202009826 SP 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Com efeito, a parte autora narra sua 

intranqüilidade e insegurança e porquê não impotência, em ver lançados 

em seu pagamento empréstimos não solicitados. Nossos tribunais tem 

rotineiramente decidido que a oferta/cobrança de crédito não solicitado ao 

consumidor implica na condenação por danos morais. No sentido de nosso 

entendimento os julgados: APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é inserida na 

teoria do risco profissional da atividade da instituição financeira (recurso 

repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- Manutenção da sentença 

por seus próprios e bem lançados fundamentos art. 252 do RITJSP;- 

Quantum indenizatório que se mostra adequado à média praticada por esta 

Relatora em casos análogos e condizente com o dano sofrido (artigo 944 

do CC), incabível redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

9122182202009826 SP 9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia 

Pizzotti, Data de Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que 

caberia a parte reclamada proceder com mais cautela quando se trata de 

concessão de empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos 

danos sofridos pelo consumidor quando comprovado a ilegitimidade do 

contrato. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no 

caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação 

econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em 

que os fatos se desenvolveram, como forma punitiva da atitude das 

Reclamadas visto que ainda não havia sido efetuado nenhum desconto 

indevido, plausível a fixação da indenização em R$9.000,00 (nove mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o reclamado BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A., ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a reclamante IVONY 

ROSA DE OLIVEIRA VILELA, valor esse acrescido de juros de 1%(um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Art. 404 e 405 do CC), e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ) Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos 

Juiza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GOMES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002273-47.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALINE GOMES MORAIS 

Pólo Passivo: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA / SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 
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LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, onde em resumo, 

alega o Reclamante que adquiriu um aparelho celular da Reclamada 

MOVEIS GAZIN, sendo que após apresentar defeito, foi entregue a ré, 

onde aduziu ter encaminhado para empresa Samsung(2º Ré), e não teria 

retornado. A Reclamada Gazin aduz que encaminhou o produto para a 

fabricante, e que não teve o produto devolvido, cabendo a segunda ré se 

responsabilizar pelo produto da autora, e portanto requereu a 

improcedência da ação. A Reclamada Samsung afirma ter devolvido o 

produto para a vendedora (1º reclamada), e pugna pela improcedência da 

inicial. Inicialmente verifico a responsabilidade solidaria de ambas as 

reclamadas, que deixaram de resolver a situação da reclamante de forma 

administrativa. Pois bem, pelos documentos apresentados no processo, 

verifico que a parte autora comprova a compra do produto e o envio para 

a fabricante pela primeira reclamada, não sendo comprovado a sua 

entrega a reclamante até o momento. Assim, quanto ao pedido de danos 

materiais, entendo que deve ser procedente, sendo devida a devolução da 

quantia que tange R$1.138,80 (um mil, cento e trinta e oito reais e oitenta 

centavos), atualizados desde o envio para a fabricante. 2.3. DANO 

MORAL Quanto ao pedido de dano moral, 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. Ademais, tenho que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para 

solidariamente: a) CONDENAR, as Reclamadas a pagar a quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante ALINE GOMES MORAIS, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (362 STJ) . B) CONDENAR as Reclamadas 

ao pagamento da quantia de R$1.138,80 (um mil, cento e trinta e oito reais 

e oitenta centavos) a autora, a titulo de danos materiais, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-75.2017.8.11.0004
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HYAGO NASCIMENTO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002103-75.2017.811.0004 Pólo Ativo: HYAGO NASCIMENTO 

MENDONCA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010809-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010809-59.2016.811.0004 Pólo ativo: DIONATAN SOARES 

BORGES Pólo passivo: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte Reclamada, alegando existência de OMISSÃO na determinação 

de liberação do alvará em favor da parte autora, visto que quando efetuou 

o deposito em Juízo, apresentou EMBARGOS DE EXECUÇÃO 

/IMPUGNAÇÃO, quanto ao excesso de execução e não restou este 

analisado. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, e conforme artigo 1.022 do 

NCPC, corrigir erro material. No caso, verifico que a petição apresentada 

no ID 7713617 não foi analisado quanto ao pedido de excesso de 

execução, devendo-se suspender a decisão aqui embargada e aguardar 

a analise do respectivo embargos de execução. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACEITO, 

revogando a decisão de liberação do alvará em face da parte autora. 

Ainda, determino a remessa dos presentes autos ao escaninho de 

embargos de execução, para analise da petição anexada ao ID 7713617. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002241-42.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANDREIA APARECIDA 

BATISTA Pólo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo empecilho para acolher 

o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001557-83.2018.811.0004 Pólo ativo: OTAVIO ALVES DA 

SILVA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que os débitos de origem da negativação não são de 

titularidade do autor. Na contestação, a Reclamada alega que inexiste 

dever de indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida, como contrato que comprova que o autor 

possuía mais de um medidor em seu nome. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 
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impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL 

S/A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante OTAVIO 

ALVES DA SILVA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA KARIELY SOUZA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS OAB - MT13115/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001511-94.2018.811.0004 Pólo Ativo: CLARA KARIELY SOUZA 

LEMES Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a 

parte autora alega que possui uma linha telefônica da Reclamada na 

modalidade pré-paga, e que sempre que coloca créditos rapidamente eles 

expiram, e ao entrar em contato com a Reclamada a mesma informou que 

se tratava da contratação de canais de assinaturas, porém solicitou o 

cancelamento, pois não havia contratado os serviços. No entanto, a Ré 

sempre volta a instalar tais serviços e descontar o credito do autor sem 

sua solicitação novamente. Na contestação, a Reclamada alega que a 

contratação dos serviços ocorreu por autorização do autor que deve 

enviar mensagem ou ligar solicitando os serviços, bem como que os 

serviços são prestados por terceiros alheios a parte Reclamada que não 

pode ser responsabilizada, sendo ainda que o pedido de cancelamento é 

realizado no próprio aparelho, requerendo a improcedência na inicial. 

Alega ainda que o fato de ser descontados créditos de seu celular não 

enseja caracterização em danos morais. Entendo que caberia a reclamada 

apresentar a comprovação da adesão da parte autora pelos serviços, ou 

o protocolo de atendimento informado nos autos pela autora, tendo em 

vista a vulnerabilidade e hipossuficiência da parte autora com relação à ré. 

Desse modo, entendo que a Reclamada agiu de forma ilegal em cobrar por 

serviços não solicitados pela autora, restando configurada a falha na 

prestação de serviços, onde incumbe a ré a responsabilidade objetiva, ou 

seja, independentemente de culpa nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Com efeito, a parte autora não apesar de 

comprovar os descontos indevidos, não comprovou os valores dos 

créditos inseridos, assim, entendo que os pedidos de danos materiais não 

podem ser acolhidos. 3.2. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que ter seus créditos descontados indevidamente, 

obrigando à entrar em contato com a Reclamada para cancelar serviços 

não contratados, configura abalo diverso de mero dissabor. Entendo que 

as ligações com o atendimento ao cliente oferecidos atualmente pelas 
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Empresas Telefônicas é vexatória, pois necessário que o consumidor 

efetue várias ligações para conseguir resolver o problema, e ainda muitas 

vezes não consegue resolver como no caso dos autos. Dispõe o Código 

Civil Brasileiro: "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." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral ao reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada a 

respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas, 

nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO 

SOLICITADOS. JOGOS ONLINE. EXPIRAÇÃO DOS CRÉDITOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CALL CENTER INEFICIENTE. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

RELATÓRIO Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c com 

indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada proposta por 

JUSSARA RIBEIRO DA ROSA FONTOURA, em face de CLARO S/A, na 

qual a autora alega, em síntese, que é cliente da operadora ré, usuária de 

plano pós pago no valor fixo mensal de R$ 17,50, quando no mês de maio 

de 2014 percebeu que seus créditos expiravam sem que houvesse 

utilização de qualquer serviço. Sustentou que em contato com a 

operadora, foi informada de que os descontos referiam-se a serviços de 

jogos on-line fornecidos por terceiros, os quais não foram contratados, 

sendo instruída a enviar a palavra SAIR para o número 49602 objetivando 

cancelar os serviços, bem como cobranças indevidas. Aduziu ainda, 

mesmo após entrar em contato com a operadora e seguir as instruções 

para o cancelamento, os descontos persistiram diariamente, ocasionando 

diversas ligações para o call center da requerida, indicando os protocolos, 

para por fim aos descontos dos créditos, porém, não logrou êxito. Por fim, 

requereu liminarmente a cessação das cobranças indevidas por serviços 

não contratados, vez que o número é destinado a uso profissional, bem 

como requereu indenização por danos morais. Sobreveio sentença 

julgando improcedente a presente reclamação com resolução do mérito, 

com lastro no artigo 269, inc. I do código de processo civil. Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, também julgou improcedentes, 

por entender que a situação narrada não se adequa ao documento ? ata 

notarial ? juntada aos autos. Revogou-se os efeitos da tutela antecipada. 

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado alegando em sede 

de preliminar a nulidade de sentença face à insuficiência de 

fundamentação e contradição. Requereu sucessivamente a reforça da 

sentença para condenar a empresa ré ao pagamento dos danos morais. A 

recorrida apresentou contrarrazões ao mov 71.1 sustentando que os 

serviços questionados não foram prestados pela Claro, conforme consta 

em ata notarial, bem como que a autora não provou os fatos constitutivos 

de seus direitos. Pugnou pela manutenção da sentença. É o indispensável 

a ser relatado. 2. VOTO Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos 

de admissibilidade, o presente recurso merece ser conhecido. Sem razão 

a alegação de nulidade da sentença ante falta de fundamentação. 

Analisando os autos, verifica-se que o juiz a quo ao formular sua decisão 

levou em consideração as provas anexadas e embasou sua 

fundamentação no exposto pelas partes. Ademais, o julgado se deu em 

conformidade com a livre apreciação das provas e o livre convencimento 

motivado do juiz, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os 

pontos levantados, mas sim apenas aqueles imprescindíveis para 

conclusão da lide. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. (...) . ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO 

CPC. AUSÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. AÇÃO 

RESTITUITÓRIA. LEI 11.457/2007. FNDE E UNIÃO. (...) I. No que tange ao 

Recurso Especial da União, é indubitável que o acórdão ora atacado 

abordou todos os pontos necessários à composição da lide, ofereceu 

conclusão conforme a prestação jurisdicional requerida, encontra-se 

alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o 

entendimento adotado e desprovido de obscuridades ou contradições. II. 

Conforme a jurisprudência desta Corte, não há omissão, contradição ou 

obscuridade no julgado, quando se resolve a controvérsia de maneira 

sólida, fundamentada e suficiente e apenas se deixa de adotar a tese do 

embargante. Precedente. Inocorrência, no caso, de violação ao art. 535, II, 

do CPC. (...) (REsp 1514187/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015) (grifei) 

Portanto, afasto a preliminar de nulidade da sentença. No mérito, assiste 

razão a recorrente. Primeiramente, verifica-se que o presente caso é uma 

típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de 

consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, é assegurada ao consumidor a aplicação 

do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. 

No caso concreto, a parte autora produziu mínima prova dos fatos 

constitutivos de seus direitos, conforme dispõe o artigo 333, I do CPC, eis 

que juntou as faturas que comprovam a relação jurídica entre as partes, 

inúmeros protocolos do call center da requerida e a ata notarial que 

comprova a cobranças dos serviços. Por outro lado, a empresa ré 

ofereceu contestação ao mov 30.1 na qual não se desincumbiu 

satisfatoriamente do ônus da prova que lhe cabia, limitando-se em alegar 

que todos os valores referem-se a serviços devidamente contratados, 

mas não juntou aos autos as cópias das gravações em que a autora alega 

não ter contratado os serviços, e solicitando o cancelamento, bem como 

não comprovou que os serviços foram contratados e utilizados. Assim, 

resta configurada a falha na prestação de serviços, onde incumbe a ré a 

responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: 

?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.? Saliente-se que o dever da empresa ré consiste em cancelar a 

cobrança dos serviços imediatamente após a reclamação, indicada nos 

protocolos, sendo plenamente possível, mesmo porque tal procedimento 

foi adotado em cumprimento da liminar, conforme exposto em telas 

comprobatórias na contestação. Em que pese as cobranças serem 

registradas na ata notarial em nome de terceiros, isso não afasta a 

responsabilidade da ré que compõe a cadeia de fornecedores. Ademais, 

as ineficiência do call center e a cobrança por serviço não solicitado atrai 

a inteligência dos Enunciados 1.6 e 1.8 desta Turma Recursal, na forma 

que segue: Enunciado N.º 1.6- Call center ineficiente ? dano moral: 

Configura dano moral a obstacularização, pela precariedade e/ou 

ineficiência do serviço de call center, por parte da empresa de telefonia, 

como estratégia para não dar o devido atendimento aos reclamos do 

consumidor. Enunciado N.º 1.8? Cobrança de serviço não solicitado ? 

dano moral - devolução em dobro: A disponibilização e cobrança por 

serviços não solicitados pelo usuário caracteriza prática abusiva, 

comportando indenização por dano moral e, se tiver havido pagamento, 

restituição em dobro, invertendo-se o ônus da prova, nos termos do art. 

6º, VIII, do CDC, visto que não se pode impor ao consumidor a prova de 

fato negativo. Com tais considerações, passo a discorrer sobre a fixação 

do quantum indenizatório a título de danos morais. Resta consolidado, 

tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria, o entendimento de que a 

fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio 

da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso 

concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o 

grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter 

pedagógico. E, nesta linha de raciocínio, entendo que o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), adequa-se às finalidades do instituto, às 

peculiaridades do caso concreto, bem como aos padrões estabelecidos 

por esta Turma Recursal em casos análogos. Tal valor deve ser corrigido 

pela média no INPC/IGPM a partir da data da decisão condenatória do juízo 

a quo, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, 

conforme Enunciado nº 12.13, ?a?. No que tange aos serviços, deve à 

parte reclamada que proceder o cancelamento das cobranças de serviços 

não contratados, contestados pela autora. Nesse sentido, o voto é por dar 

provimento ao recurso apresentado, reformando a sentença para 

conceder a indenização por danos morais e o cancelamento das 

cobranças. Diante do êxito do recurso, não há condenação em custas e 

honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, decidem os juízes desta Turma Recursal, por 

unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos 
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exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo Senhor Juiz Leo 

Henrique Furtado (votante) e dele participaram e votaram as Senhoras 

Juízas Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso e Fernanda Bernert 

Michielin (relatora). Curitiba, 03 de setembro de 2015. FERNANDA 

BERNERT MICHIELIN Juíza De Direito Substituta Diante do exposto, decidem 

os juízes desta Turma Recursal, por unanimidade, em CONHECER E DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0020767-60.2014.8.16.0030/0 - Foz do Iguaçu - Rel.: Fernanda 

Bernert Michelin - - J. 09.09.2015) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS E NÃO DETALHADOS. CHIP. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Caracterização de dano moral puro. Quantum indenitário 

arbitrado na sentença majorado. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70052793650, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 27/08/2015). 

(TJ-RS - AC: 70052793650 RS , Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/09/2015) É cediço que, para a fixação do valor 

da indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e 

moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da 

ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil 

possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo 

objetivar tanto a compensação do mal justo experimentado pelo ofendido 

quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do 

ato. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem 

como o como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, 

plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) CONDENAR, a Reclamada CLARO S.A., a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante CLARA KARIELY SOUZA LEMES, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DETERMINO que a parte Reclamada 

cancele todas as cobranças de jogos, mensagens, músicas, noticias, ou 

qualquer outro tipo de serviço que desconte crédito da parte autora 

indevidamente, vez que provado a ilegalidade das cobranças. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1001044-18.2018.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA PEREIRA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001044-18.2018.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - 

ME Pólo Passivo: MARIA APARECIDA PEREIRA CARVALHO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000543-64.2018.811.0004 Pólo Ativo: FABIANA PEREIRA DOS 

SANTOS CAMPOS Pólo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo empecilho para acolher 

o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 
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HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1000219-74.2018.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Autos nº 1000219-74.2018.811.0004 Pólo Ativo: NELIDA RIBEIRO DE 

SOUSA Pólo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$292,34, vez que jamais contratou 

nenhum serviço da ré. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é 

licita, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a 

origem da divida (Natura), sendo certo que as assinatura são idênticas 

com os documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de 

audiência, bem como os documentos apresentados na contratação do 

plano. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010395-27.2017.811.0004 Pólo Ativo: APARECIDA GLORIA DA 

SILVA SENNA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

conforme certidão (ID 7378126) que a parte autora faleceu, obstando 

portanto o prosseguimento do feito. De acordo com o artigo 485, inciso IX, 

não se resolverá o mérito em caso de morte da parte, a ação for 

considerada intransmissível. Assim, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da sua extinção. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, IX do Código de 

Processo Civil, SUGIRO extinção do processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, ante o falecimento do autor. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011109-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011109-84.2017.811.0004 Pólo Ativo: RONICLEI DUARTE DOS 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 
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Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que contratou um empréstimo do Banco Réu, ao qual estava 

sendo realizado o pagamento por desconto automático em folha de 

pagamento, sendo surpreendido com o protesto do seu nome de forma 

indevida. Apesar de devidamente citada, a reclamada manteve-se inerte, 

incorrendo na sua revelia. Ressalto que os efeitos da revelia são relativos, 

cabendo a parte autora comprovar suas alegações. Pois bem, em analise 

aos documentos em anexo, verifico que o autor esta em dia com o 

pagamento do empréstimo feito com o réu, de modo que evidente que a 

negativação é indevida. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. É a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 
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atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

MANTENDO OS EFEITOS DA TUTELA, para: a) CONDENAR, o Reclamado 

BANCO BMG S/A, a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo 

de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante RONICLEI 

DUARTE DOS SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em discussão no 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002111-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVANIR MOREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002111-52.2017.811.0004 Pólo Ativo: DEUVANIR MOREIRA 

ALVES Pólo Passivo: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, onde suscita a parte autora que possui um plano de TV da 

reclamada, sendo que o receptor apresentou defeito, e apesar de todo 

esforço para resolver a situação a reclamada se mantem inerte. Na 

contestação, a Reclamada alega perda do objeto, visto que o problema do 

autor foi resolvido, e pugna pela improcedência da inicial. Em que pese as 

alegações da parte Reclamada, não houve a comprovação de reparo do 

problema do autor antes do ingresso da presente ação, sendo certo que 

foi necessário o autor buscar amparo judicial, para ter os defeitos do 

serviço da reclamada reparados. 3. DANOS MORAIS O dano moral, in 

casu, reside configurado no fato do consumidor ter sofrido pelo descaso 

da empresa Ré, inclusive pelos números e protocolos que comprovam 

vários contatos que o autor teve com a Reclamada buscando a resolução 

do seu problema e não ser atendido, de forma administrativa. E mais, 

diante do constrangimento vivenciados pelo mesmo, causado pela má 

prestação de serviços da empresa reclamada e de seus funcionários, 

reputa-se evidenciado o dano moral a ser indenizado. Dispõe o Código 

Civil Brasileiro: "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." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito, o que faço para, mantendo os efeitos da tutela: a) CONDENAR a 

parte Reclamada SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA .a pagar a 

quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a titulo de indenização por danos 

morais ao Reclamante DEUVANIR MOREIRA ALVES, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Determino a secretaria que proceda a ratificação do nome da 

reclamada na capa dos autos eletrônicos. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002137-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ANTONIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002137-50.2017.811.0004 Pólo ativo: WESLEY ANTONIO 

BARBOSA Pólo passivo: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (de 

acordo com contestação) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez 

mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante WESLEY ANTONIO BARBOSA valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do 

STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em 

discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Determino a 

secretaria que proceda a ratificação do nome da reclamada na capa dos 

autos eletrônicos. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZULEIDE MORAIS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil agencia 0571-1 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001277-49.2017.811.0004 Pólo Ativo: IZULEIDE MORAIS ROSA 

Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS c/c 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde afirma o reclamante em resumo, que 

realizou um acordo com o Banco réu no valor de 36 parcelas de R$329,31, 

mas que estavam sendo cobradas as parcelas no valor de R$600,00, e 

que apesar do Banco confirmar a cobrança indevida, alegou que nada 

poderia ser feito. Na contestação, o Banco réu aduz que no acordo não 

constou o valor dos juros da negociação, e por isso a cobrança é devida, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, em que pese as 

alegações do Banco Réu, verifico que o autor comprova o acordo 

realizado com o valor devido da parcela a ser cobrada, sendo certo que 

cabe ao Banco cobrar somente pelo pactuado, não podendo exceder a 

cobrança unilateralmente, sem a parte autora tenha incorrido em atraso, 

ou outro motivo que ensejasse a cobrança de multas. Assim, devido ter 

DECLARADO que o valor das parcelas sejam mantidas no valor do acordo 

pactuado. 3.1. DANOS MORAIS No que tange ao pedidos de danos morais, 

entendo que o fato do autor estar sendo cobrado de valor diverso do 

devido, caracteriza fato indenizável. Ainda o fato do Reclamado não ter 

resolvido a situação de forma administrativa, obrigando o autor ao 

ingresso da presente ação, aumenta o dever de indenizar do Banco réu. 

Dispõe o Código Civil Brasileiro: "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." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que 

faço para: a) CONDENAR a Reclamada BANCO DO BRASIL S/A a pagar a 

quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), ao Reclamante IZULEIDE MORAIS 

ROSA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA ROCHA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CORREA BORGES GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000337-50.2018.811.0004 Pólo Ativo: NELMA ROCHA DE 

MORAIS Pólo Passivo: VIVIANE CORREA BORGES GONCALVES Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 
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9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA PINHEIRO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000287-24.2018.811.0004 Pólo ativo: NILMA PINHEIRO 

CAMARA Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição por débito na quantia de R$1.058,64, visto que os débitos de 

origem da negativação não são de titularidade do autor. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

que comprova que o autor possuía mais de um medidor em seu nome. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

CARTOES S/A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante NILMA 

PINHEIRO CAMARA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 1001203-58.2018.811.0004 Pólo Ativo: FABIANA RODRIGUES 

NEGREIRO Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$923,83, vez que jamais contratou 

nenhum serviço da ré. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é 

licita, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a 

origem da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, 

bem como os documentos apresentados na contratação do plano. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002301-15.2017.811.0004 Pólo Ativo: EMANOEL OLIVEIRA 

MARTINS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, visto que a parte autora comprova a quitação do contrato. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 
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independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao pedido de 

reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte reclamada 

consistente em manter o nome do reclamante restrito indevidamente, 

caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, reparação por 

dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado pelo próprio 

autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do registro por 

parte da requerida, já existiam anotações preexistentes (Mundial). Desse 

modo, na hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica 

entre promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACO NERES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000011-90.2018.811.0004 Pólo Ativo: JACO NERES DA SILVA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$34,70, vez que jamais contratou 

nenhum serviço da ré. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é 

licita, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a 

origem da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, 

bem como os documentos apresentados na contratação do plano. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 
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CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSIMAR SILVA REIS SILVEIRA (REQUERIDO)

PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000661-74.2017.811.0004 Pólo ativo: HELIO ALVES 

RODRIGUES Pólo passivo: PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, oferecido parte 

reclamante, alegando existência de CONTRADIÇÃO/OMISSAO na 

sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) Que solicitou 

audiência de instrução e não foi oportunizado. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No caso, forçoso reafirmar, como já proferido em 

sentença, que o juiz não está obrigado à responder todas as alegações 

das partes, devendo se ater ao motivo suficiente para fundamentar a 

decisão. Ainda, verifico que a questão discutida no presente autos foram 

analisadas de acordo com as provas anexadas aos autos, não entendo 

necessário a realização de instrução, visto que não ficou nenhum ponto 

controvertido, de modo que é dispensável oitiva de testemunha, diante do 

livre convencimento deste juízo. No mais, a insatisfação com a sentença, 

não cabe análise perante o presente embargos e sim através Recurso 

Inominado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUIZ REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001821-37.2017.811.0004 Pólo ativo: MARCOS ANTONIO LUIZ 

REIS Pólo passivo: AYMORE Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte reclamante, alegando OMISSAO em face da decisão que 

homologou o acordo entre as partes, visto que seria necessário remeter 

oficio ao DETRAN para retirada do gravame. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração encontram guarida. Com efeito, verifico que restou analisar 

quanto ao envio do oficio ao DETRAN, o que merece ser acolhido. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, determinando a secretária que: a) 

Expeça-se o oficio ao DETRAN determinando a baixa do gravame do 

veiculo em discussão neste processo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000572-17.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DAS DORES 

OLIVEIRA SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 
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presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO ALVES CARVALHO FILHO (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001126-49.2018.811.0004 Pólo ativo: BENTO ALVES 

CARVALHO FILHO Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, visto que o 

contrato apresentado visivelmente é oriundo de fraude, pois as 

assinaturas são completamente diferentes da assinatura do autor. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante BENTO ALVES 

CARVALHO FILHO valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 
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Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE JESUS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000612-96.2018.811.0004 Pólo Ativo: JAQUELINE DE JESUS 

MOURA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S/A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE REGINA LANGER (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000200-68.2018.811.0004 Pólo Ativo: VIVIANE REGINA 

LANGER Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. 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, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo (Luana Martins), 

que não estão sendo discutidas em nenhum processo, de modo que 

reputa-se legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido 

da ausência de danos morais em caso de legitima negativação 

preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações 

posteriores que também são legitimas não está sendo reconhecida a 

existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do devedor 

contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 

VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a honra, a 

imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta traga 

incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte não 

cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar de 

terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 
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indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011040-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISELMA ANTONIETA FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA GOBATTI CALCA OAB - MT0013745A (ADVOGADO(A))

ISABELLE DE BAPTISTA OAB - MT19065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011040-52.2017.811.0004 Pólo Ativo: GISELMA ANTONIETA 

FRANCISCA DE OLIVEIRA Pólo Passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de execução e verifico 

que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme acordo 

apresentado, cuja cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória transação tem força de sentença com 

resolução de mérito, segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código 

de Processo Civil. Assim, considerando o processo instruído para 

eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. 

Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, com resolução de mérito, a teor do artigo 487, 

inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil e artigo 57, da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALONIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO, COMERCIAL, VIAGENS, 

TURISMO E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000947-52.2017.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDO FERNANDES 

DE SOUZA Pólo Passivo: VALONIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO, 

COMERCIAL, VIAGENS, TURISMO E PARTICIPACOES S.A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCENY TEIXEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000080-25.2018.811.0004 Pólo Ativo: DIRCENY TEIXEIRA DE 

ARAUJO ólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 
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Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE LICENÇA PREMIO com férias não gozadas (2016), e ainda 

objetiva o recebimento 04 (MESES) meses de licenças-prêmios referentes 

ao quinquênio de 2003/2008, totalizando o valor de R$15.783,89 (quinze 

mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), 

atualizados até o ingresso da ação. O MUNICIPIO, alegou que o contrato da 

autora era ilícito, não ensejando direito ao pagamento das verbas 

pleiteadas, e pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, a matéria 

em questão está pacificada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que o servidor tem direito de converter, em pecúnia, as licenças-prêmios 

não gozadas e não contadas em dobro quando de sua aposentadoria. 

Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. 

CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.1 (...).2. A 

jurisprudência do STJ pacificou a matéria no sentido ser possível a 

conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em 

dobro para fins de aposentadoria, sob pena de configurar enriquecimento 

ilícito.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 35.706/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

03/11/2011, DJe 11/11/2011.) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM 

PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE 

PLENÁRIO. NÃO APLICABILIDADE.1. É devida ao servidor público 

aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ante 

a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. 

Precedentes.2.(...).(AgRg no AREsp 7.892/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 21/10/2011.) A propósito, a Turma 

Recursal Única já confirmou decisões desse Juizado acerca deste tema: 

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA EM 

DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA EFETIVADA 

- DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO 

DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia 

no momento em que a autora poderia usufruir do benefício da licença 

prêmio, se concedido, mas sim a partir da aposentadoria. (Resp. 

1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos períodos de licença-prêmio 

e os referidos períodos não foram computados em dobro quando da 

aposentadoria, os referidos períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob 

pena de enriquecimento ilícito. (RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 

26/02/2014). Dessa forma, é possível a conversão em pecúnia do período 

de licença-prêmio não usufruída pelo(a) servidor(a) público(a), devendo 

ser recompensada com a devida conversão, pois, do contrário, estaria se 

admitindo o enriquecimento sem causa da Administração. A vasta 

documentação trazida aos autos pela parte autor comprovam seu direito 

ao recebimento de 04 (quatro) meses de licenças-prêmios, referentes aos 

quinquênios2003/2008. Ressalta-se que o direito à indenização pelo não 

gozo dos meses de licença-prêmio decorre do princípio que veda o 

enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, que se 

beneficiou do trabalho ininterrupto prestado pela autora quando na ativa. 

Por fim, anoto que, segundo os ensinamentos de Joel Dias Figueira Júnior 

(Juizados Especiais da Fazenda Pública, 2º ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010), “não é ilíquida a sentença condenatória por soma, que, 

para execução, fica na dependência de elaboração de cálculos 

aritméticos simples, acompanhados do respectivo demonstrativo”, o que 

vai de encontro com o Enunciado n° 32 do FONAJEF. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA do pedido formulado pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para: a) CONDENAR o MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS a pagar o 

montante referente a 04 (quatro) meses de licenças-prêmios, 

concernentes aos quinquênios 2003/2008 e 01 (um) mês de férias(período 

aquisitivo 2016), totalizando o valor de R$15.783,89 (quinze mil, 

setecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), acrescido de 

juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, correção monetária, pelo IPCA-E, ambos desde a citação. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001840-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA DE SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA INACIO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO (REQUERIDO)

INVEST CURSOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-90.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO MACIEL MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR OAB - MT0016133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a autora alega em síntese que 

houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, onde a 

mesma teve sua bagagem extraviada na viagem. Pleiteia danos morais e 

materiais. Em contestação, a requerida, em síntese, que a autora não 

produziu prova dos seus argumentos, que não houve defeito na 

prestação, pugnou pela não inversão do ônus da prova, refuta danos 

morais querendo caracterizar mero aborrecimento. Indo para os contornos 

decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. 

Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para 

considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, 

aplicando as devidas consequências. Pois bem. Definida estas questões 

precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

A parte autora comprova satisfatoriamente a caracterização de extravio 

de sua bagagem. A ré, por sua vez, não trouxe elementos de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a inexistência de sua responsabilidade. 

A jurisprudência é diáfana no sentido: Nesse contexto, o Superior Tribunal 

de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para 

a fixação do quantum indenizatório, assentou a necessidade de 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Assim, sopesando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e 

considerando os precedentes desta Corte para casos similares, impõe-se 

a confirmação do montante arbitrado na instância de origem (R$ 

10.000,00), incidindo correção monetária pelo IGPM a partir da data da 

sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, o qual se 

mostra suficiente para compensar o dano sofrido e também atender ao 

caráter pedagógico da medida, a efeito de permitir reflexão da demandada 

sobre a necessidade de adotar normas de segurança para evitar o 

extravio das bagagens de seus passageiros. (TJ-MS – Apelação Cível: AC 

4540 MS 2012.004540-3, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de 

Julgamento: 29/02/2012, 1ª Câmara Cível) RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DA BAGAGEM. DANO MATERIAL. 

DANO MORAL. A indenização pelos danos material e moral decorrentes 

do extravio de bagagem em viagem aérea doméstica não está limitada à 

tarifa prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica, revogado, nessa 

parte, pelo Código de Defesa do Consumidor. Recurso conhecido e 

provido. (STJ - Processo: 156240 - Recurso Especial – Quarta Turma. - 

Relator: RUY ROSADO DE AGUIAR - Data de Julgamento: 23/11/2000").” 

(STJ - Processo: 156240 - Recurso Especial – Quarta Turma. - Relator: 

RUY ROSADO DE AGUIAR - Data de Julgamento: 23/11/2000). Na parte 
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dos danos materiais, fixo com base nos argumentos, e levando ainda em 

conta ser uma viagem nacional, o valor a se reparar de R$ 6.802,42 (seis 

mil e oitocentos e dois reais e quarenta e dois centavos), vez que a 

promovida não trouxe elementos capazes de desvencilhar ou refutar por 

qualquer prisma esse valor. De outro norte, existindo um lastro probatório 

suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos que 

isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de serviço deve ser 

também reparado. Neste passo, temos que Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) acolher o pedido da promovida para 

retificar o polo passivo para constar VRG LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ 

07.575.651/0001-59, devendo a secretaria proceder as modificações 

pertinentes como primeiro súpeto. b) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar defeito na prestação de serviço, e condenar a 

promovida a pagare à parte autora, em razão do ato ilícito consumeirista 

cometido, a quantia de R$ 6.802,42 (seis mil e oitocentos e dois reais e 

quarenta e dois centavos), a título de dano material, devidamente 

atualizado desde o extravio. c) condenar a promovida a pagar à parte 

autora, em razão do ato ilícito consumeirista cometido, a quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) ,a título de dano moral, devidamente atualizado 

desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

31 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA BERNARDES DIAS ARAGAO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. COTINENCIA Observe que 

foram opostas individualmente causas com objeto que pode estar 

abarcado no processo 1001986-84.2017.8.11.000, visualizo ocorrência de 

continência, no caso da decisão do processo ora apontado com indicação 

inclusive de competência exógena a esta esfera. . Entendo que no 

presente caso, causas com temática igual ou englobada deve operar o 

fenômeno da continência. Continência é uma espécie de conexão que 

determina a reunião de processos para seu julgamento em conjunto, 

evitando decisões contraditórias. No processo civil, "dá-se a continência 

entre 2 (duas) ou mais ações sempre que há identidade quanto houver 

identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por 

ser mais amplo, abrange o das demais", segundo preceitua o Código de 

Processo Civil, em seu artigo 104. Assim, ocorrerá a continência quando 

as ações têm as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas o pedido, 

embora diferentes, de uma delas engloba o da outra. Assim a confirmação 

de ação que pode envolver o resultado deste processo faz temerário o 

julgamento da presente, até porque paira neste momento uma duvida 

sobre a legitimidade que não pode ser resolvida nesta esfera singela, 

também por não autorizar tramitar intervenções de terceiro em geral. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, no art. 51, inciso VI, da Lei 9.099/95 combinado com 

os artigos 337, VII e 485, V, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Que sejam revogados eventuais efeitos antecipatórios da 

presente lide. Transitada em julgada a decisão, arquivem-se os autos 

digitais. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - 026.894.971-90 (PROCURADOR)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pela 

promovente em face da promovida, onde a parte autora alega em síntese 

que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que houve recusa na injustificada da cobertura. Solicita ainda 

danos morais e materiais. Em contestação, a requerida, em síntese, alega 

que não possui responsabilidade, e que não cometeu ato ilícito reputando 

a culpa do evento a autora. Refuta danos e pede improcedência. Indo para 

os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente 

de consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, 

especialmente para considerar a inversão do ônus da prova como direito 

subjetivo do autor, aplicando as devidas consequências. Pois bem. 

Definida estas questões precisamos examinar dentre as provas do 
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caderno processual e argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de 

causalidade e a comprovação do dano. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. A parte autora comprova satisfatoriamente o 

defeito. Certamente não é razoável que um valor baixo seja recusado de 

uma cobertura clara, de modo que isso gera evidentemente transtornos. A 

ré, por sua vez, não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo 

um lastro probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros 

documentos que isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de 

serviço deve ser reparado. Referente aos danos materiais, tenho que pelo 

valor apontado deve ser integrado ao valor dos danos morais em sua 

parte compensatória. Sobre os danos morais, em vista do evidente defeito 

na prestação do serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo que 

devem ser procedidos. Neste passo, temos que o substantivo Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar defeito na prestação de 

serviço. b) rejeitar condenação a título de danos materiais, entendendo 

que o valor será embutido na parte compensatória dos danos morais. c) 

condenar a promovida, a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito 

consumerista cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ,a título 

de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da 

Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% e de mora desde a 

data da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANQUEZ PAULO DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZENI RODRIGUES SEVERINO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Observe-se que o autor 

confirma que a autora chegou a atende-lo, e entrar com uma ação, o que 

pela tabela da ordem, justifica o valor recebido pela promovida, até porque 

bastante concebido de todos que os profissionais da advocacia não 

exercem atividades de resultado, e sim atividade de meio. Sobre danos, 

temos que poderia ser discutido algo sobre o prisma da teoria da perda de 

uma chance, mas estas hipóteses não foram ventiladas. Acerca do danos 

morais puros requeridos, não vislumbro sua ocorrência, e ainda temos que 

o autor não narra de forma precisa qual seria a afetação específica ao 

patrimônio subjetivo, não podendo pela ocasião ser de modo algum 

presumido. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da 

fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de 

Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011022-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAY MUSIC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da (s) promovida (s), onde a parte autora alega em 

síntese que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que adquiriu produto defeituoso. Solicita ainda danos morais e 

materiais. Intimada não apresentou defesa nem compareceu a sessão de 

conciliação, razão pela qual é revel para todos efeitos. Indo para os 

contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de 

consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente 

para considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do 

autor, aplicando as devidas consequências. Pois bem. Definida estas 

questões precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

A parte autora comprova satisfatoriamente a compra do produto e a 
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apresentação de defeito. A (s) ré(s), por sua vez, não trouxe(ram) 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo um lastro probatório 

suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos que 

isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de serviço deve ser 

reparado. Referente aos danos materiais, tenho que devem ser fixados no 

valor da compra, que de acordo com comprovante dos autos foi a monta 

de R$ 499,00 (quatrocentos e nove reais). Assim ficam definidos a esta 

patamar. Sobre os danos morais, em vista do evidente defeito na 

prestação do serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo que devem 

ser procedidos. Neste passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar defeito na prestação de 

serviço e revelia da requerida. b) condenar a promovida a pagar à parte 

autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 

490,00 (quatrocentos e nove reais ), a título de dano material, devidamente 

atualizado pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a partir da 

citação válida. c) condenar as promovidas a pagarem, solidariamente, a 

pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, devidamente 

atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

31 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010692-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDINA BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA MARIA DE BRITO COSTA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos Etc 1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. O feito precisa ser chamado a ordem e extinto 

por uma questão de flagrante incompetência. Certo então que nenhuma 

situação abarcaria a competência desta esfera singela. Embora a ação 

seja direcionada a pessoa física, o interesse de fundo envolve a FUNAI, 

órgão federal, de modo que a justiça correlata é o destinatário correto da 

discussão do assunto. A incompetência absoluta, como matéria de ordem 

pública, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, nos moldes das regras do Código de Processo Civil. Extinção, 

portanto é medida que se impõem. Finalizando o ímpeto decisório, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 3. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95, SUGESTIONO SEJA julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, RECONHECENDO a 

incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para processar e 

julgar o presente feito. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de 

Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT12552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 
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do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUERLANE CANDIDA ATAIDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA SILVA SOUZA OAB - MT21710/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LASCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Observe-se que 

aparentemente faltou diligencia da autora na verificação inicial antes da 

compra. Sobre danos, temos que poderia ser discutido algo sobre o 

prisma da teoria dos danos materiais. Acerca do danos morais puros 

requeridos, não vislumbro sua ocorrência, e ainda temos que o autor não 

narra de forma precisa qual seria a afetação específica ao patrimônio 

subjetivo, não podendo pela ocasião ser de modo algum presumido. Ante a 

absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a 

improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de 

Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO LEITE DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pela 

promovente em face do promovido, onde a autora alega em síntese que foi 

vítima de falsa imputação, ofendendo sua honra subjetiva e afetando seu 

patrimônio moral. Perquire danos morais. Em contestação, a parte 

requerida, em síntese, alega que na verdade teria sido agredido por ações 

da requerente, e que não procedem as alegações de danos. Refuta danos 

morais. Indo para os contornos decisivos, precisamos examinar dentre as 

provas do caderno processual e argumentos a configuração do ato ilícito, 

do nexo de causalidade e a comprovação do dano. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. A parte autora comprova satisfatoriamente 

abertura de procedimento duvidoso. A parte ré, por sua vez, não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo um lastro probatório 

suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos que 

isentem a requerida, tenho que o ato ilícito deve ser reparado. Neste 

passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e 

compensatória da natureza do dano moral. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar ato 

ilícito por parte do requerido. b) condenar a parte promovida a pagar à 

parte autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) ,a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MARIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA OLIVEIRA FORTARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHULIA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação indenizatória, onde a 

promovente, em síntese, aponta que o requerido teria divulgado ofensas 

pessoais na internet e ainda feito comentários desabonadores. Pede 

danos morais O promovido por sua vez, em sua contestação afirma uma 

série de questões alegando não ocorrência de danos. Com efeito, 

narrados na inicial fatos jurídicos que se constituem, em tese, atos ilícitos 

(perfeita subsunção dos fatos narrados à norma material) e efetuada a 

prova dessas alegações (publicações) fica evidente o ato ilícito pelos 

conteúdos eminentemente denegridores. A parte promovida, ao tempo que 

apresentou defesa direta, não fez contraprova ou apresentou elementos 

suficientes para eximir suas responsabilidades, de forma que o 

acolhimento da pretensão deduzida pela requerente se torna inevitável. Ao 

contrário do que pensa muita gente, a internet não é mundo livre de regras 

jurídicas, onde as pessoas possam fazer o que desejem, sem enfrentar 

as consequências de seus atos. A responsabilidade por ato praticado na 

internet pode surgir em qualquer das formas de utilização dela. Pode 

ocorrer em redes sociais, na troca de e-mails e arquivos, na negociação 

de um contrato, na compra de bens em lojas virtuais (o comércio eletrônico 

ou e-commerce), em blogs e em qualquer outro site ou forma de interação 
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eletrônica, inclusive por meio de telefones inteligentes (os smartphones), 

tablets etc. No caso em tela, o ato ilícito cometido pela internet, 

percebemos que as provas foram conseguidas por imagem (pelo comando 

Print screen ou equivalente), onde as ofensas ficam evidentes. Então não 

havendo dúvidas da autoria dos comentários, e do seu evidente conteúdo 

agressivo, a condenação do autor em danos morais é medida que se 

impõem. Entendo que a conduta do requerido causou sim abalo moral à 

parte autora, abalo esse passível de indenização, não caracterizado como 

mero transtorno ou aborrecimento. A jurisprudência acolhe esse 

entendimento, senão vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

REPARATÓRIA. MENSAGENS DE CUNHO OFENSIVO ESCRITAS NA 

PÁGINA DE RELACIONAMENTO FACEBOOK. AFRONTA À HONRA E 

IMAGEM DA REQUERENTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004158945, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 29/01/2013). Passando a 

fixação do valor da indenização, temos que deve-se obedecer aos 

princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Na esteira destes parâmetros, 

verifico que a quantia pleiteada pela autora a título de reparação, é de alta, 

posto que o valor da indenização não deve propiciar enriquecimento da 

parte que busca reparação do dano moral. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta 

a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e da ofendida, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a parte 

promovida a pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de danos morais, devidamente atualizados desde o arbitramento 

togado, na forma da Sumula 362 do STJ. b) rejeitar o pleito da parte 

promovida por consequência teleológica dos argumentos do corpo da 

sentença. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002148-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE JUNIOR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011118-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARCOS ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

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

LAURA CRISTINA PATRICIA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WILSON DIAS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DA SILVA MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investidos dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

rescisão contratual com danos materiais e morais proposta pela 

promovente em face da parte promovida. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Em síntese, sustenta a parte reclamante que comprou e pagou 

um lote, e formalizando contrato de compra e venda pagou. Entrementes 

não conseguiu a escritura e quer rescindir o contrato, receber o dinheiro 

de volta com aplicação de multa contratual prevista e mais danos morais. 

O requerido é revel por não ter apresentado contestação. Pois bem, indo 

para os contornos decisivos, verdade é que a promovida não conseguiu 

comprovar o comprimento do objeto do contrato que é a outorga da 

escritura de compra e venda e nem demonstrou aptidão para tal. Sendo 

assim, a pretensão autoral merece procedência para rescisão do contrato 

com devolução do valor, e mais aplicação da multa prevista no instrumento 

que em nada foi questionado na contestação. Sobre dano moral, temos 

que o STJ tem pacífico que o simples ou exclusivo descumprimento 

contratual, por si só não gera danos morais, razão pela qual tenho por 

rejeita-los. Além do mais, complementando a negativa, a parte autora 

sequer descreveu quais seriam os danos e quais elementos para sua 

caracterização e extensão, razão que reforça o ímpeto pela pretensão 

flanada. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) Determinar a rescisão 

contratual em virtude do inadimplemento da parte vendedora que não 

conseguiu promover ou mostar apto a tal mister no sentido de proceder a 

transferência do domínio do imóvel. b) CONDENAR a parte reclamada a 

pagar à restituir a autora o valor pago narrado na inicial, atualizado pelo 

INPC desde a época do pagamento, e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da data da citação válida. 

c) Condenar a requerida ao pagamento da multa contratual de 20%, 

atualizado pelo INPC desde a época do pagamento, e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da data 

da citação válida. d) REJEITAR os danos morais por entender não ser 

aplicáveis ao caso concreto, pelos motivos já transcritos no corpo da 

sentença. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 
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sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. V. COSTA - ME (REQUERIDO)

NEUSA VIVIANI COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001144-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA GOMES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1001144-70.2018.8.11.0004 Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o 

relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que a situação dispensa produção de prova em audiência. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de pedido de 

alvará judicial, formulado por JANDIRA GOMES DIAS e outros, requerendo 

a autorização para levantamento de VALORES, deixado por LEIDIANE 

DIAS DA SILVA, comprovado anexo a exordial. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muitos floreios, 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. Como se vê, cuida-se de requerimento de alvará judicial 

objetivando o levantamento de saldo de crédito, deixado pelo (a) falecido 

(a) consoante se depreende da certidão de óbito e extrato acostada nos 

autos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que 

assiste razão à requerente. Não encontro óbice legal ao levantamento. Na 

ação de Alvará Judicial, o requerente apresenta ao Juízo o tópico dos 

Fatos e do Direito, demonstrando em primeira ótica o acontecimento do ab 

intestato (falecido), data, cidade, idade, qualificação, estado civil bem 

como a orientação de possíveis herdeiros, juntando os documentos 

anexos. A ação de pedido é considerada um procedimento de jurisdição 

voluntária, uma vez que configura hipótese em que o Estado gerencia 

interesses particulares. Por consequência, resta essencial a participação 

do Ministério Público, como fiscal da lei, sendo dispensado quando não 

envolve interesse de menores ou incapazes. Não há réu na demanda, 

cabendo então ao juízo apenas investigar, com base na aferição dos 

elementos trazidos aos autos, se a parte requerente é legítima para 

levantar os valores pleiteados, ou cumpre os requisitos necessários para 

realização de determinada atividade. Para isso, a parte deverá apresentar 

os documentos que se fizerem necessários no caso concreto. 

Observemos disposição legal pertinente: DECRETO No 85.845, DE 26 DE 

MARÇO DE 1981 Regulamenta a Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, 

que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de 

valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. O PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, 

da Constituição e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.858, de 24 de 

novembro de 1980, e no Decreto 83.740, de 18 de julho de 1979, que 

instituiu a Programa Nacional de Desburocratização, DECRETA: Art . 1º Os 

valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em 

vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus 

dependentes habilitados na forma do artigo 2º. Parágrafo Único. O 

disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - quantias 

devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em 

decorrência de relação de emprego; II - quaisquer valores devidos, em 

razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, 

Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; III - 

saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

e do Fundo de Participação PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao 

imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V - 

saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos 

de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor 

de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não 

existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. (...) Brasília, em 

26 de março de 1981; 160º da Independência e 93º da República. JOÃO 

FIGUEIREDO Por fim, atendido os requisitos, o alvará torna-se um 

documento que consubstancia um direito nele contido em nome do titular, 

dotado de fé pública, uma vez que foi expedido por uma autoridade 

legítima. Seja para autorizar levantamento de um valor ou autorizar certa 

atividade, o título constitui prova da existência de um direito válido e 

legítimo. No caso vertente, cumprido a subsunção do caso concretos aos 

contornos dos relatos de fato e documentos, entendo por ser pertinente a 

pretensão de levantamento com o crivo autorizador estatal. Ante o 

exposto, determino que o saldo credor, deixado pelo(a) falecido(a), seja 

pago aos requerentes, expedindo-se alvará, com as cautelas 

necessárias. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO PROCEDENTE O PRESENTE FEITO, com resolução de mérito, 

para que seja expedido alvará judicial a favor de JANDIRA GOMES DIAS, 

para “LEVANTAMENTO DO VALOR COMPROVANO NO PROCESSO, 

EXISTENTE EM NOME DE LEIDIANE DIAS DA SILVA, INSCRITO NO CPF n. 

741.513.201-72, (em nome do falecido), e encaminhado por ofício/alvará a 

mencionada empresa, para que proceda a transferência/LEVANTAMENTO 

do valor, para conta que a beneficiária indicar ou entregue por saque. 

CONSTE NO OFICIO/ALVARÁ QUE O NÃO CUMPRIMENTO DA PRESENTE 

ORDEM IMPORTARÁ NAS CONSEQUENCIAS LEGAIS, ESPECIALMENTE 

DESCUMPRIMENTO, SEM PREJUIZO DE OUTRAS CONSEQUENCIAS 

PREVISTAS. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Expedido alvará, arquive-se . 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Outubro 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pela 

promovente em face da promovida, onde a parte autora alega em síntese 

que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que houve atraso na entrega de compra da internet. Solicita 

ainda danos morais e materiais. Em contestação, a requerida, em síntese, 

alega que foi entregue, não possui responsabilidade, e que não cometeu 

ato ilícito reputando a culpa do evento a autora. Refuta danos e pede 

improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos 

que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as 

regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos examinar 

dentre as provas do caderno processual e argumentos a configuração do 

ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do dano. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. A parte autora comprova 

satisfatoriamente o defeito. Certamente não é razoável que haja um 

descompensado e injustificado atraso. A ré, por sua vez, não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo um lastro probatório 

suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos que 

isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de serviço deve ser 

reparado. Referente aos danos materiais, tenho que pelo valor apontado 

deve ser integrado ao valor dos danos morais em sua parte 

compensatória. Sobre os danos morais, em vista do evidente defeito na 

prestação do serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo que devem 

ser procedidos. Neste passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar defeito na prestação de 

serviço. b) rejeitar condenação a título de danos materiais, entendendo 

que o valor será embutido na parte compensatória dos danos morais. c) 

condenar a promovida, a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito 

consumerista cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,a título 

de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da 

Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% e de mora desde a 

data da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002123-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

X BEIRUTE FAMILY LANCHONETE E PIZZARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO ARRAES QUEIROZ OAB - MT24325/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO SALDANHA FARIAS OAB - MT15512/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002123-66.2017.811.0004 Pólo Ativo: X BEIRUTE FAMILY 

LANCHONETE E PIZZARIA LTDA - ME Pólo Passivo: RADIO EMISSORA 

ARUANA LIMITADA - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, evitando-se qualquer alegação 

futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em resumo que o 

funcionário da reclamada, quando foi transmitir via radio a ocorrência de 

furto no estabelecimento autoral, fez difamações ao estabelecimento, de 

cunho pessoal, que causou dano a imagem do local. Na contestação, o 

reclamado pleiteia denunciação à lide do funcionário ao qual se refere os 

fatos do processo, e no mérito, aduz que o radialista expressou sua 

opinião pessoal sobre o estabelecimento do autor, não podendo ser 

responsabilizado. Pois bem, primeiramente não há possibilidade de 

denunciação a lide nos Juizados, cabendo ao reclamado em caso de 

condenação ingressar com ação de regresso em desfavor do funcionário, 

observados as possibilidades legislativas. No mérito, entendo que o 

reclamado, através de seu funcionário agiu sim com abuso do poder de 

linguagem. Em que pese ser radialista, não pode usar da sua função para 

ofender ou denegrir as imagens das pessoas ou locais, e invocar o direito 

de imprensa para se resguardar. Com bem dito na contestação, o 

radialista expressou opinião pessoal sobre o local, no entanto, entende-se 
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que opiniões pessoais que maculam a imagem de terceiro, dariam ao autor 

o direito de resposta, o que não ocorreu, ficando evidente a configuração 

do abalo moral. Ainda, a parte Reclamada agiu de forma desproporcional 

quanto as alegações em desfavor da parte autora, pois o consumidor 

caso tenha sido tratado de forma vexatória, pode buscar seus direitos 

através dos meios legais, e a forma utilizada não foi correta. O dano moral, 

in casu, reside configurado no fato da reclamada usar palavras com intuito 

de ofender e macular a imagem da empresa. Dispõe o Código Civil 

Brasileiro: "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." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Assim, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando que a 

parte reclamada é pessoa física. . 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que 

faço para, a) CONDENAR , a Reclamado RADIO EMISSORA ARUANA 

LIMITADA - ME a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo 

de indenização por danos morais ao Reclamante X BEIRUTE FAMILY 

LANCHONETE E PIZZARIA LTDA - ME ,, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002019-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY REIS AMUI JUNIOR (EXECUTADO)

SANDRA DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002019-74.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAO LIANDRO 

TAVARES Pólo Passivo: RONEY REIS AMUI JUNIOR Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita o autor em resumo, que 

foi cobrado vexatóriamente pelos reclamados, inclusive por uma divida 

inexistente, visto que já estava paga, conforme faz prova pelos 

documentos em anexo. Os reclamados apesar de devidamente citados, 

não compareceram a audiência de conciliação e não apresentaram 

contestação, incorrendo em sua revelia. No entanto, ressalto que os 

efeitos da revelia são relativos cabendo ao autor fazer prova do seu 

direito. Pois bem, em analise aos documentos apresentados pela parte 

autora, verifico que o mesmo apresentou comprovantes de depósitos 

bancários, que inclusive estão ilegíveis e apresentou outros comprovantes 

de pagamentos, de faturas de água, energia e limpeza, apenas. No 

entanto, não apresentou nenhum contrato para comprovar que o 

pagamento foi de acordo com o pactuado, e ainda nenhum documento que 

comprova as cobranças vexatórias, como fotos, vídeos, áudios, boletim 

de ocorrência, etc. Sabe-se que nos Juizados Especiais, não é cabível 

prova pericial, de modo que cabe a parte autora fazer o mínimo de 

comprovação do direito pleiteado, no caso os documentos apresentados 

pelo autor não comprovam nada, e diante da revelia do réu, impossível 

fazer audiência de instrução. Assim, caberia ao autor ter instruído sua 

petição ainda que com mínimos documentos que comprovariam sua 

alegações. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie 

versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado 

que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna. Se 

realmente houve difamações, calúnias ou injurias, o sistema correto para 

averiguação é a esfera penal. Se houve excesso de uso de imagem ou se 

foi indevido, o direito de resposta é amplamente garantido, sendo que 

estes mecanismos devem ser acessados. Não se pode esquecer que a 

sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, devendo ser 

levado em conta que a frustração e a contrariedade, em certa medida, 

fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar. A jurisprudência é neste 

sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). É certo que a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”, expressando claramente que pode ser objeto de reparação o 

chamado dano moral. Com efeito, não restando configurado o direito 

pleiteado na inicial, a improcedência da ação deve ser o único caminho. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRSON TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 8010277-51.2017.811.0004 Pólo Ativo: IVAIRSON TORRES Pólo 

Passivo: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde afirma a Reclamante que adquiriu um fogão na 

empresa reclamada na data de 03.01.2017, sendo determinado a entrega 

para 01.02.2017. No entanto, no dia 27.01, houve extravio do produto, 

onde o autor pleiteou a devolução do valor pago no próximo dia útil, e a 

empresa informou que este se daria em 30 dias, inconformado, por não 

ser um prazo pretendido, ingressou com a presente ação dia 01.02.2017. 

Na contestação, a parte reclamada alega que efetuou o estorno do valor 

pago, sendo que o prazo quem estabelece é a administradora do cartão, 

que o autor omitiu as faturas do cartão onde comprovam a devolução do 

valor, pugnando pela improcedência da inicial. Intimado o autor para 

apresentar e-mails e faturas do estorno do débito, apenas apresentou 

parte do e-mail, e informou que realmente foi devolvido o dinheiro, mas que 

fora do prazo solicitado pela ré, mas não apresenta data ou faturas para 

comprovar. Pois bem, diante dos fatos, verifico que apesar do produto do 

autor não ter sido entregue, o que por si só não configura abalo, caberia a 

ré proceder a entrega de novo produto ou a devolução do dinheiro pago 

pelo autor, e tendo o autor requerido a devolução do dinheiro, não há 

atitude indevida em devolver o mesmo no prazo de 30 dias, em razão que 

evidentemente existe procedimentos bancários, e o CDC proíbe prazos 

que excedem 180 dias. Ainda, verifica-se que o autor ingressou com a 

ação 04 dias após ter sido informado do extravio do produto, e ainda não 

apresentou a data ao qual o valor foi devolvido, fazendo crer que foi 

devolvido dentro do prazo informado pela reclamada. Assim, não verifico 

nenhuma atitude indevida da ré, pois efetuou a devolução do produto 

dentro do prazo estabelecido. Assim, a improcedência da inicial se impõe. 

4. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020068-15.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

JULIO CESAR SILVA SANTOS OAB - RJ0107007A (ADVOGADO(A))

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada RAPIDO TRANSPAULO LTDA 

para adimplir voluntariamente com o débito executado, todavia, em 

14/07/2017 foi requerido o seu plano de recuperação judicial, assim o 

crédito aqui discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos 

termos da Lei 11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz 

claramente a possibilidade do processamento e julgamento da ação de 

conhecimento, excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser 

habilitado em via própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte 

entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 
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Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A sentença lançada por último no 

processo foi lançada por equivoco, razão pela qual o feito precisa ser 

chamado a ordem e cancelada a sentença anterior e substituída por esta. 

Em outros aspectos, não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos, bem como documentos acostados pelas 

partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo(s) promovente 

(s) em face da promovida. Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que 

em sua cidade houve falta de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) 

causou (aram) dano (s) material (is) e moral (is). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Chamando 

o feito a ordem, cancelo a sentença anteriormente lançada, em todos seus 

efeitos, por ter sido lançada por equivoco, sendo válida apenas a 

presente. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 09 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A sentença lançada por último no 

processo foi lançada por equivoco, razão pela qual o feito precisa ser 

chamado a ordem e cancelada a sentença anterior e substituída por esta. 

Em outros aspectos, não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos, bem como documentos acostados pelas 

partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo(s) promovente 

(s) em face da promovida. Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que 

em sua cidade houve falta de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) 

causou (aram) dano (s) material (is) e moral (is). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 
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prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Chamando 

o feito a ordem, cancelo a sentença anteriormente lançada, em todos seus 

efeitos, por ter sido lançada por equivoco, sendo válida apenas a 

presente. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 09 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE SANTANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A sentença lançada por último no 

processo foi lançada por equivoco, razão pela qual o feito precisa ser 

chamado a ordem e cancelada a sentença anterior e substituída por esta. 

Em outros aspectos, não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos, bem como documentos acostados pelas 

partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo(s) promovente 

(s) em face da promovida. Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que 

em sua cidade houve falta de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) 

causou (aram) dano (s) material (is) e moral (is). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 
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Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Chamando 

o feito a ordem, cancelo a sentença anteriormente lançada, em todos seus 

efeitos, por ter sido lançada por equivoco, sendo válida apenas a 

presente. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 09 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO MOREIRA BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A sentença lançada por último no 

processo foi lançada por equivoco, razão pela qual o feito precisa ser 

chamado a ordem e cancelada a sentença anterior e substituída por esta. 

Em outros aspectos, não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos, bem como documentos acostados pelas 

partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo(s) promovente 

(s) em face da promovida. Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que 

em sua cidade houve falta de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) 

causou (aram) dano (s) material (is) e moral (is). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Chamando 

o feito a ordem, cancelo a sentença anteriormente lançada, em todos seus 

efeitos, por ter sido lançada por equivoco, sendo válida apenas a 

presente. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 09 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A sentença lançada por último no 

processo foi lançada por equivoco, razão pela qual o feito precisa ser 

chamado a ordem e cancelada a sentença anterior e substituída por esta. 

Em outros aspectos, não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos, bem como documentos acostados pelas 

partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo(s) promovente 

(s) em face da promovida. Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que 

em sua cidade houve falta de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) 

causou (aram) dano (s) material (is) e moral (is). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 
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o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Chamando 

o feito a ordem, cancelo a sentença anteriormente lançada, em todos seus 

efeitos, por ter sido lançada por equivoco, sendo válida apenas a 

presente. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 09 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A sentença lançada por último no 

processo foi lançada por equivoco, razão pela qual o feito precisa ser 

chamado a ordem e cancelada a sentença anterior e substituída por esta. 

Em outros aspectos, não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos, bem como documentos acostados pelas 

partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo(s) promovente 

(s) em face da promovida. Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que 

em sua cidade houve falta de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) 

causou (aram) dano (s) material (is) e moral (is). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 
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o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Chamando 

o feito a ordem, cancelo a sentença anteriormente lançada, em todos seus 

efeitos, por ter sido lançada por equivoco, sendo válida apenas a 

presente. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 09 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCILEIDE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE GARCIA DANTAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011342-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO GONCALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VEROLDO FERREIRA MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMEIRE VILELA CAMARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS GOMES NERIS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTL SOLUÇÕES LOGÍSTICAS EIRELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010463-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CESAR DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROSOM S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIANA CAMILA CESAR FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada ELETROSOM S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, em 07/12/2017 foi 

aprovado o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 
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JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY BARROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

SENTENÇA TERMINATIVA Processo nº: 1001117-24.2017.8.11.0004 

Vistos, etc. 1- Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95, 

vejo a necessidade de extinguir o feito. 2- Ao analisar a exordial e diante 

do contexto fático que se apresenta o processo, verifica-se a 

impossibilidade de dar prosseguimento ao feito sem que se proceda ao 

exame pericial realizado por um médico para atestar o estado de saúde 

réu que ainda não foi citado, pois encontra-se com 83 anos de idade, 

prostrado em uma cama, visivelmente debilitado e sem reação, conforme a 

certidão do Sr. Meirinho de ID nº 10139091, motivo pelo qual, reconheço a 

incompetência deste Juizado para o presente feito. 3- É de bom alvitre 

destacar que os litígios relacionados à perícia não estão pura e 

expressamente excluídos do Juizado Especial Cível, sob pena de 

contrariar a mens legis. Em verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu 

art. 3º, dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser 

considerada de menor complexidade e, consectariamente, sujeita à 

competência do Juizado Especial Cível. 4- Há, então, apenas dois critérios 

para fixação dessa competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo 

dispositivo na Lei nº 9.099/95 que permita concluir que a complexidade da 

causa e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja 

relacionada à necessidade ou não de perícia. 5- Ao revés, o art. 35 da Lei 

9.099/95 regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato 

de que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de 

perícia, seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse contexto, 

evidenciada a natureza complexa da prova, tratando-se de matéria de 

ordem pública, cabe, de ofício extinguir o processo, sem julgamento do 

mérito, conforme dispõe o artigo 51, inciso II, da lei em testilha, 

reconhecendo assim, a incompetência deste Juizado. 6- Por esse ângulo, 

debruçando-me sobre os autos, constato que a competência para o 

processamento e julgamento do feito é da Justiça Comum em razão deste 

Juizado Especial Cível não possuir competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995, in verbis: “O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas”. 7- Cumpre-lhe estar sempre atento ao binômio 

simplicidade-celeridade que deve presidir o curso do processo, limitando 

ou excluindo provas que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias (art. 33) e, principalmente, impedindo peremptoriamente a 

tentativa de produção de prova técnica formal, cujo procedimento destoa, 

por sua complexidade e custo elevados, da matriz constitucional de 

pequena complexidade da causa. 8- Perante o exposto, o entendimento 

ora analisado possui respaldo em um dos pilares dos Juizados Especiais, 

dando característica fundamental aos atos nesse instituto, posto que o 

princípio da celeridade significa que o processo deve ser rápido e terminar 

no menor tempo possível, por envolver demandas economicamente 

simples e de nenhuma complexidade jurídica, a fim de permitir ao autor a 

satisfação quase imediata do seu Direito. 9- Deste modo há de se concluir 

que na seara dos Juizados Especiais não são cabíveis incidentes que 

protelem o julgamento, portanto não é admitida qualquer forma de 

intervenção de terceiros e nem sequer realizações de exames periciais, 

posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses procedimentos 

complexos, o sistema do Juizado Especial deixaria de ser especial, pois 

sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do sistema ordinário. 

Assim, é pertinente colacionar o entendimento adotado pela jurisprudência 

pátria: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. INCOMPETÊNCIA 

DO JEC. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. I. Documentos acostados aos 

autos que não insuficientes para que se permita inferir pela incapacidade 

da parte autora decorrente de acidente automobilístico. Extinção do feito 

sem julgamento de mérito, evitando a produção de coisa julgada material. 

Garantia ao beneficiário, parte hipossuficiente, de renovar sua pretensão. 

Julgamento por equidade. De ofício, extinguiram o feito sem resolução de 

mérito. (TJRS - 2ª Turma Recursal Cível- 71001885870 - Rel.: MARIA JOSÉ 

SCHMITT SANT ANNA - J. 03.12.2008) (grifos nossos). 10- Ademais, 

ainda que fosse permitida referida perícia e constatada a mesma situação 

já informada pelo Sr. Meirinho, também fugirá da alçada deste Juizado, 

visto não ser admissível a representação, nos termos do art. 8º da Lei. 

9.099/95. Assim preleciona a jurisprudência pátria: REPRESENTAÇÃO. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEC. Autor representado por seu genitor. 

Figura da representação que não existe, em sede de Juizado Especial. 

Necessidade de extinção do feito sem julgamento de mérito “ex officio”. 

JULGARAM DE OFÍCIO, EXTINTA A AÇÃO. (Recurso Cível Nº 

71003085602, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Euardo Kraemer, Julgado em 30/06/20141). (grifos nossos). 11- Em suma, 

perante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído e das partes envolvidas, a apreciação da 

demanda foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis em decorrência da 

circunstância de complexidade do feito, levando em consideração que no 

caso concreto haverá a necessidade de promoção de perícia médica para 

apurar a capacidade do requerido em ser parte da demanda. 12- Por fim, 

anoto que a presente decisão não inviabiliza o direito da parte autora à 

prestação jurisdicional reclamada, sendo certo que poderá pleitear no 

Juízo próprio. 13- Face ao Exposto, diante das jurisprudências 

supracitadas, nos termos do artigo 3º c/c 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95 

e artigo 64 do Diploma Processual Civil, DECLARO a Incompetência deste 

Juízo, em razão da complexidade da causa, para julgar o feito, e, em 

consequência, JULGO extinto o processo sem julgamento do mérito. 14- 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. 15- Sentença publicada eletronicamente. 16- Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. 17- Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

18- Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010959-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CIRILO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

SENTENÇA TERMINATIVA Processo nº: 8010959-40.2016.8.11.0004 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela antecipada e indenização por danos morais onde o autor foi intimado 

para juntar aos autos comprovante de endereço em nome próprio no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicia, conforme 

ID nº 7716413l. Todavia, transcorreu o prazo na data de 14 de junho de 

2016 e o requerente quedou-se inerte. 2. Pois bem, a determinação para 

apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora, não 

envolve somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 

do CPC, mas também, para que seja possível aferir a competência da 

unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência impede seja aferida a competência territorial 

daquele juízo para processar e julgar a presente ação, nos termos do 

parágrafo único do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 3. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 4. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado por meio de patrono constituído para emendar a 

inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser indeferida, 

consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de Justiça: 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.355 DO CPC 

-AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 5. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a inicial de ação não 

satisfez ao requisito de admissibilidade, consoante propugna o artigo 319 

e 320 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque no art. 330, IV, 

do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento do seu mérito, 

consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual Civil. 6. Sem 

condenação em honorários advocatícios ou custas. 7. Publique-se, 

registre-se, intime-se 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011897-06.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES CARDOZO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FANTINI & CLEMENTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

Inicialmente, cumpre destacar que a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica consiste num afastamento momentâneo da 

personalidade jurídica da sociedade para alcançar diretamente a pessoa 

do sócio, devendo ser aplicada quando constatado abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade, em casos 

em que a pessoa jurídica esteja a encobrir interesses ilícitos de seus 

sócios, em prejuízo ao direito de crédito de terceiro. Visa coibir o uso 

irregular da sociedade, exigindo-se apresentação de prova material do 

dano, que demonstre de maneira inconteste as irregularidades arguidas, 

não admitindo meros indícios ou presunções. 3. Deste modo, em análise 

detida dos autos verifica-se que a parte exequente, mais uma vez se 

desincumbiu do onus probandi que lhe competia, não colacionando aos 

autos provas concretas do alegado, restando ausentes os requisitos 

previstos nos arts. 50 do Código Civil, e 133 e 134, § 4º, do códex 

processual civil. 4. Assim, o simples fato das meras alegações narradas 

pelo exequente, não atende aos requisitos legais para caracterização e 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que os 

pressupostos legais que particularizam tal incidente devem estar 

demonstrados de maneira inconteste, não se admitindo meros indícios ou 

presunções, tampouco que este juízo diligencie junto aos órgãos 

competentes na busca por indícios dos fatos alegados. 5. Nesse sentido, 

manifestaram-se os nossos Tribunais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. BENS DOS SÓCIOS. HIPÓTESES LEGAIS. 

AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A TEORIA DA 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, QUE IMPORTA 

TÃO-SOMENTE NA DECLARAÇÃO DA INEFICÁCIA DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA DA PARTE COM RELAÇÃO A DETERMINADO ATO, DEVE SER 

APLICADA COM CAUTELA, DIANTE DA PRESENÇA DE PROVAS 

ROBUSTAS E DA OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS, UMA VEZ QUE 

CONSTITUI EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE A PESSOA 

DA SOCIEDADE E A PESSOA DOS SÓCIOS. AS RAZÕES OFERECIDAS 

NÃO CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70065435034, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AGV: 

70065435034 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/08/2015) AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. 

ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA SUA APLICAÇÃO AO 

CASO EM CONCRETO. MEDIDA EXTREMA QUE NECESSITA DE CONCRETA 

COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. (Agravo Nº 70060743150, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 11/03/2015). (TJ-RS - AGV: 

70060743150 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de 

Julgamento: 11/03/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 17/03/2015) 6. Além disso, a desconsideração da 

personalidade jurídica prevista no códex Civil não afasta a regra prevista 

pelo art. 373, I do CPC, incumbindo ao exequente o ônus da prova de suas 

alegações, eis porque, INDEFIRO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica uma vez que o exequente não demonstrou os 

requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, e 133 e 134, § 4° do CPC. 7. 

Pois bem, conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas, eis porque, mediante a impossibilidade de meios para saldar a 

dívida, vislumbra-se na presente demanda causa de extinção da 

execução por ausência de condição de procedibilidade conforme 

entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 que dispõe: “Não 

encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” 8- Assim 

sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da rusga, julgo com 
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espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 9- Sem custas 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 10- Expeça-se certidão de dívida 

conforme preconiza Enunciado 76, do FONAJE, a fim de que o requerente 

possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em nome do 

requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito em Juízo. 

11- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. 12- Publique-se, registre-se, intime-se. 13- 

Cumpra-se.
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Processo Número: 1001873-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARQUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001873-33.2017.811.0004 Pólo ativo: DOUGLAS MARQUES 

LIMA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

parte Reclamada, alegando existência de OMISSAO na sentença proferida 

sob argumento que os danos morais não foram fundamentados. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de 

pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter 

se pronunciado. No caso, os danos morais concedidos à parte autora foi 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. No mais, não se 

trata de OMISSÂO a pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com 

a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso devido. Sendo que os 

Embargos apresentados tem função apenas protelatória. Dessa forma, 

não há que se falar em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do 

NCPC, devendo os presentes embargos serem rejeitados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL
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VICTORIO BODANESE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001306-59.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO ALBERTO BODANESE 

REQUERIDO: VICTORIO BODANESE Vistos etc. Intime-se a parte autora, 

via advogado constituído, para juntar aos autos declaração de inexistência 

de quaisquer outros bens do "de cujus", sob pena de responsabilização 

criminal caso seja constatado acervo hereditário passível de inventário, no 

prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 13 de novembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001652-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001652-44.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ELIETE SANTANA DO COUTO 

REQUERIDO: LEANDRO ACENDINO DE CAMPOS Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita ao requerido, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Considerando que as partes compuseram 

amigavelmente no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e 

tendo em vista ainda o parecer ministerial, HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, bem 

como a desistência do prazo recursal. Por consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea "b", do Código de Processo Civil. 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. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

competente termo de guarda definitiva em favor da requerente. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 12 de novembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006105-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006105-48.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ROSINERI ELENI DOS SANTOS 

REQUERIDO: DANIEL SILVA DE ALCANTARA Vistos etc. Trata-se de ação 

de divórcio c/c guarda e alimentos proposta por Rosineri Eleni dos Santos 

Alcantara por si e representando M. V. S. A. em desfavor de Daniel Silva 

Alcantara, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Narra a 

parte autora, em síntese, que contraiu matrimônio com o Requerido no dia 

29/03/2011 sob o regime de comunhão de bens e que desta relação 

adviera a criança Melissa Vitória dos Santos Alcantara. Narra, ainda, que 

propôs a presente demanda para obter o divórcio, a guarda de sua filha e 

alimentos, posto que possui a guarda fática desta, sendo que presta toda 

a assistência necessária para o desenvolvimento da criança. Dessa 

forma, requer em sede tutela de urgência, a guarda de Melissa Vitória dos 

Santos Alcantara para poder representá-la nas situações necessárias, 

bem como cuidar e zelar por seus interesses e a fixação de alimentos 

provisórios na quantia de 33% dos rendimentos do requerido. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. Processe-se em 

segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo 

de posterior revogação, observando-se o que dispõe o art. 98 do Código 

de Processo Civil. As regras que inspiram o legislador sobre o instituto da 

guarda ensejam sempre e primordialmente o interesse da 

criança/adolescente, ou seja, em questão de guarda da criança, o que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 127 de 683



deve ser levado em conta é a conveniência do impúbere. Desta forma, 

sobreleva ressaltar que os pressupostos para a autorização da guarda 

estão previstos no artigo 1.584, inciso II, do Código Civil, o qual dispõe que 

“decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou 

em razão da distribuição de tempo necessário deste com o pai e com a 

mãe”. Por outro lado, sabe-se que o espírito teleológico de todas as 

normas que disciplinam as relações jurídicas, que envolvem pessoas 

menores de dezoito anos, é a máxima proteção da criança e do 

adolescente, princípio este erigido ao patamar constitucional, pois o art. 

227 da Carta Magna é enfático ao preceituar que “é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão”. Assim, no caso sub judice, analisando o pedido 

guarda provisória, bem como os documentos acostados aos autos, vejo 

que a liminar pleiteada deve ser deferida. Diante de todo exposto, 

CONCEDO a guarda provisória da criança Melissa Vitória dos Santos 

Alcantara em favor da Requerente Rosineri Eleni dos Santos Alcantara. 

Ante a ausência de comprovante de renda do Requerido, fixo os alimentos 

provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, atualmente 

equivalente a R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta 

centavos), a ser pago pelo alimentante, a partir da citação, até o dia 10 de 

cada mês, mediante depósito em conta bancária a ser informada pela 

genitora da criança. Ademais, cite-se e intime-se o Requerido para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Deverão constar do mandado de citação as disposições 

insertas no art. 695 e parágrafos do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as 

providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do 

réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o 

disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo”. Expeça-se o competente termo de guarda provisória. 

Caso a tentativa de conciliação seja infrutífera, intime-se a equipe 

multidisciplinar deste Juízo para realização de estudo psicossocial na 

residência de ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a 

juntada dos relatórios psicossociais, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 25 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001756-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILDA ROSELI DA SILVA TEOTONIO (REQUERENTE)

ELBERI CARLOS TEOTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001756-02.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CREMILDA ROSELI DA SILVA 

TEOTONIO, ELBERI CARLOS TEOTONIO INVENTARIADO: LUIZ JOSE DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo 

falecimento de Luiz Jose da Silva, sendo nomeada inventariante a Sra. 

Cremilda Roseli da Silva Teotonio. Inicialmente, depreendem-se das 

informações prestadas pelos requerentes na exordial, que apenas a 

herdeira Cremilda Cebalho da Silva é incapaz, sendo que todos os demais 

herdeiros estão representados pelo mesmo causídico e a manifestação 

favorável do representante do Ministério Público quanto ao procedimento 

de arrolamento. Desta forma, no caso em comento tenho que pode ser 

adotado o chamado arrolamento sumário, previsto no artigo 664 e 665 do 

Código de Processo Civil, em face das afirmações narradas na inicial, 

tendo em vista que é uma forma abreviada de inventário e partilha no caso 

de concordância de todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, e 

que o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior a 1.000 salários 

mínimos. Foram apresentadas as primeiras declarações (ID 13370948) e 

acostada as certidões negativas de tributos relativos aos bens do espólio, 

referentes às Fazendas Municipal, Estadual e Federal (ID 13994995, 

13995093 e 13994967). Manifestação do Ministério Público favorável à 

homologação do plano de partilha acostado aos autos (ID 14550992). Guia 

de informação e apuração do imposto sobre transmissão causa mortis e 

doação de quaisquer bens ou direitos - GIA ITCD (ID 13995121), 

informando a isenção de seu recolhimento. Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 659 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza 

os devidos e legais efeitos a partilha (ID 13370948), relativa aos bens 

deixados pelo falecimento de Luiz Jose da Silva, atribuindo aos herdeiros 

os seus respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos 

nestes autos, o que faço com fundamento no artigo 654, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Em 

relação ao pedido de expedição de alvará para levantamento de precatório 

vinculado aos autos de n.º 010283-79.2016.4.01.9198 oriundo do TRF 1º 

Região em favor do “de cujus”, consigno que caberá aos herdeiros 

providenciar as respectivas habilitações naqueles autos para efetivar o 

levantamento, uma vez que se trata de quantia de conta judicial. Ademais, 

considerando que há herdeiros incapazes no presente feito, deverá a 

inventariante juntar aos autos a matrícula do imóvel atualizada referente a 

da quota parte de Cremilda Cebalho da Silva, no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Transitada em julgado, expeça-se o respectivo Formal de Partilha. 

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 8 

de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000198-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO LEITUM BARRETO (REQUERENTE)

LUIS OTAVIO LEITUM BARRETO (REQUERENTE)

FERNANDA FRANCISCA LEITUM BARRETO (REQUERENTE)

LUANA DA CONCEICAO BARRETO (REQUERENTE)

MANOEL HUMBERTO ROCHA BARRETO JUNIOR (REQUERENTE)

WELISSON DA CONCEICAO BARRETO (REQUERENTE)

ELOIZE MADALENA LEITUM BARRETO (REQUERENTE)

LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL HUMBERTO ROCHA BARRETO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000198-29.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ELOIZE MADALENA LEITUM 

BARRETO, MANOEL HUMBERTO ROCHA BARRETO JUNIOR, LUIS OTAVIO 

LEITUM BARRETO, LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO, LUCIANO 

APARECIDO LEITUM BARRETO, FERNANDA FRANCISCA LEITUM 

BARRETO, LUANA DA CONCEICAO BARRETO, WELISSON DA 

CONCEICAO BARRETO INTERESSADO: MANOEL HUMBERTO ROCHA 

BARRETO Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Eloize 

Madalena Leitum Barreto, Manoel Humberto Rocha Barreto Junior, Luiz 

Otavio Leitum Barreto, Leandro Benedito Leitum Barreto, Luciano 

Aparecido Leitum Barreto, Fernanda Francisca Leitum Barreto, Welisson 

da Conceição Barreto e Luana da Conceição Barreto, representada por 

Elenir da Conceição, no intento de obter autorização judicial para auferir 

levantamento de valores existentes em contas bancárias e consórcios 

deixados pelo de cujus Manoel Humberto Rocha Barreto. Aduzem os 

requerentes que são herdeiros de Manoel Humberto Rocha Barreto, 

falecido em 30 de dezembro de 2016. Sustenta, ainda, que o herdeiro 
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Welisson da Conceição Barreto renunciou a sua quota parte conforme 

termo judicial acostado aos autos (ID 7994370). O Ministério Público 

manifestou favorável ao pedido de levantamento (ID 8144721). Juntou os 

documentos pertinentes. Requisitadas informações à agência local do 

Sicredi, confirmou-se a existência de valores nas contas de titularidade do 

falecido (ID 6098883). É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico que há nos autos demonstração de que os requerentes são 

efetivamente herdeiros do “de cujus”, consoante se observa por meio dos 

documentos que instruíram a exordial. A Lei n° 8.036/90, em seu artigo 20, 

inciso IV, dispõe que a conta vinculada (FGTS) poderá ser movimentada 

quando advir o falecimento do trabalhador, pagando-se a seus 

dependentes ou as pessoas indicadas em alvará judicial, independente de 

inventário ou arrolamento. Sobre a matéria já se decidiu: "ALVARÁ 

JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - LEVANTAMENTO DE VALORES 

DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALECIDO - SUCESSÃO 

- IRMÃO - COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a 

inexistência de outros herdeiros do falecido titular de conta corrente e 

poupança em instituições financeiras, cabível a concessão de alvará 

judicial para levantamento de pequenos valores existentes em contas de 

titularidade do falecido". (Ap 155601/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015)” É certo que se afigura possível a concessão de alvará no 

caso em análise, haja vista que se trata de questão simples, que não 

demanda mais provas, à luz dos documentos já acostados. Diante do 

exposto, DEFIRO o alvará pretendido, autorizando Eloize Madalena Leitum 

Barreto, Manoel Humberto Rocha Barreto Junior, Luiz Otavio Leitum 

Barreto, Leandro Benedito Leitum Barreto, Luciano Aparecido Leitum 

Barreto, Fernanda Francisca Leitum Barreto e Luana da Conceição 

Barreto, representada por Elenir da Conceição, a levantar o saldo 

existente na conta vinculada em nome do “de cujus” Manoel Humberto 

Rocha Barreto junto ao Sicredi. Ademais, tendo em vista a manifestação 

da parte autora (ID 9856243), oficie-se novamente o Consórcio Yamaha 

com os documentos acostados para prestar esclarecimentos acerca dos 

fatos narrados, no prazo de 15 (quinze) dias. Com o retorno do 

expediente, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Deverá ser prestada conta do 

alvará no prazo de 30 (trinta) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 13 de novembro 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004799-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA SANTANA NEVES (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO SANTANA NEVES (REQUERENTE)

EVERTON SANTANA DAS NEVES (REQUERENTE)

VANESSA SANTANA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RODRIGUES DAS NEVES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004799-78.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZA MARIA SANTANA 

NEVES, JOSE ANTONIO SANTANA NEVES, EVERTON SANTANA DAS 

NEVES, VANESSA SANTANA DAS NEVES INVENTARIADO: EDSON 

RODRIGUES DAS NEVES Vistos etc. Trata-se de ação de inventário pelo 

arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de Edson Rodrigues das 

Neves, sendo nomeada inventariante a Sra. Vanessa Santana Neves. 

Foram apresentadas as primeiras declarações e plano de partilha (ID 

1405509). Requisitadas informações à agência local do Banco do Brasil, 

confirmou-se a existência de valores nas contas de titularidade do 

falecido (ID 11590716). Guia de informação e apuração do imposto sobre 

transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA e 

informe de isenção do seu recolhimento, bem como certidões negativas de 

tributos relativos aos bens do espólio, referentes às Fazendas Municipal, 

Estadual e Federal (ID 11627021, 9619536, 9397281 e 9397282). Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha (ID 

11626962), relativa aos bens deixados pelo falecimento de Edson 

Rodrigues das Neves, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos 

quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que 

faço com fundamento no artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros. Em relação ao pedido de expedição de 

alvará para levantamento de quantia vinculada aos autos de n.º 

0500800-97.2014.8.11.0001 oriundo do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Cuiabá em favor do “de cujus”, consigno que caberá aos 

herdeiros providenciar as respectivas habilitações naqueles autos para 

efetivar o levantamento, uma vez que se trata de quantia de conta judicial. 

Transitado em julgado, expeça-se o respectivo Formal de Partilha e Alvará 

Judicial para levantamento do saldo existente na conta corrente e PASEP 

do “de cujus” junto ao Banco do Brasil. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 13 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006192-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE SEBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE EVERTON DA GUIA SEBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006192-04.2018.8.11.0006 REQUERENTE: VICENTE SEBA REQUERIDO: 

ESPÓLIO DE EVERTON DA GUIA SEBA Vistos etc. Trata-se de Alvará 

Judicial proposto por Vicente Seba no intento de obter autorização judicial 

para auferir levantamento de valores referente ao PIS e FGTS não 

sacados em vida pelo de cujus Everton da Guia Seba. Aduz o requerente 

que é herdeiro de Everton da Guia Seba, falecido em 12/04/2017. Juntou 

os documentos pertinentes. Tendo em vista a requisição de informações à 

agência local da Caixa Econômica Federal nos autos de n.º 

1000511-53.2018.8.11 que tratava de quantia deixada pelo “de cujus”, 

confirmou-se a existência de valores nas contas de sua titularidade (ID 

16476123). É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que 

há nos autos demonstração de que o requerente é efetivamente herdeiro 

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 Vicente Seba a levantar 

o saldo remanescente existente na conta vinculada em nome do “de cujus” 

Everton da Guia Seba, tendo em vista que já houve o levantamento de 

50% pela genitora Maria da Guia da Silva Seba nos autos 

supramencionado. Sem custas, uma vez que beneficiário da justiça 

gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos 

termos do art. 98, §3º do CPC. Transitado em julgado e observadas as 

cautelas legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 13 de 

novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002969-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BARBA CINTRA (REQUERENTE)

MATHEUS BARBA CINTRA (REQUERENTE)

JULISANDRO BARBA LACERDA CINTRA (REQUERENTE)

LUCAS BARBA CINTRA (REQUERENTE)

PRISCILA BARBA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR LACERDA CINTRA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002969-43.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA BARBA 

CINTRA, LUCAS BARBA CINTRA, MATHEUS BARBA CINTRA, PRISCILA 

BARBA CINTRA, JULISANDRO BARBA LACERDA CINTRA INTERESSADO: 

JULIO CESAR LACERDA CINTRA Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial 

proposto por Maria Aparecida Barba Cintra, Lucas Barba Cintra, Matheus 

Barba Cintra, Priscila Barba Cintra e Julisandro Barba Lacerda Cintra no 

intento de obter autorização judicial para auferir levantamento de valores 

não sacados em vida pelo de cujus Julio Cesar Lacerda Cintra. Aduzem os 

requerentes que são herdeiros de Julio Cesar Lacerda Cintra, falecido em 

14 de maio de 2016. Juntou os documentos pertinentes. Requisitadas 

informações à agência local da Caixa Econômica Federal, confirmou-se a 

existência de valores nas contas de titularidade do falecido (ID 15604801). 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que há nos 

autos demonstração de que os requerentes são efetivamente herdeiros 

do “de cujus”, consoante se observa por meio dos documentos que 

instruíram a exordial. A Lei n° 8.036/90, em seu artigo 20, inciso IV, dispõe 

que a conta vinculada (FGTS) poderá ser movimentada quando advir o 

falecimento do trabalhador, pagando-se a seus dependentes ou as 

pessoas indicadas em alvará judicial, independente de inventário ou 

arrolamento. Sobre a matéria já se decidiu: "ALVARÁ JUDICIAL – 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - LEVANTAMENTO DE VALORES 

DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALECIDO - SUCESSÃO 

- IRMÃO - COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a 

inexistência de outros herdeiros do falecido titular de conta corrente e 

poupança em instituições financeiras, cabível a concessão de alvará 

judicial para levantamento de pequenos valores existentes em contas de 

titularidade do falecido". (Ap 155601/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015)” É certo que se afigura possível a concessão de alvará no 

caso em análise, haja vista que se trata de questão simples, que não 

demanda mais provas, à luz dos documentos já acostados. Diante do 

exposto, DEFIRO o alvará pretendido, autorizando o patrono dos 

requerentes, Idário Pereira da Silva, a levantar o saldo existente na conta 

vinculada em nome do “de cujus” Julio Cesar Lacerda Cintra. Sem custas, 

uma vez que beneficiários da justiça gratuita, sendo suspenso a 

exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do 

CPC. Transitado em julgado e observadas as cautelas legais, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 13 de novembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001000-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA (EXECUTADO)

LUZIA DO CARMO FORNACIARI (EXECUTADO)

ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA 04688674147 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico 

que decorreu o prazo para manifestação id: 14938363. Com efeito 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado/Representante Legal, com a finalidade de que, no prazo de 15 

dias, promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001794-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a devolução da carta 

Id 15054161.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006319-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO RODRIGUES (EXECUTADO)

ERICA VANESSA XAVIER DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001995-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA ANTONIA DE MIRANDA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001995-40.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

EMILIA ANTONIA DE MIRANDA PINTO RÉU: SABEMI SEGURADORA SA 1 – 

Considerando o decurso do prazo do afastamento previsto no atestado 

médico de id. 15815172, INTIME-SE o perito nomeado nos autos para 
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informar, no prazo de 15 dias, se possui interesse na realização da perícia 

determinada no id. 14752116. 2 – Caso o perito manifeste interesse na 

realização, CUMPRAM-SE as decisões de id. 14752116 e id. 12038336. 3 – 

Por outro lado, na hipótese de desinteresse do “expert”, expresso ou 

tácito, CONCLUSOS para nomeação de outro profissional. 4 – INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001658-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DIAS DE CARVALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DIAS DE CARVALHO OLIVEIRA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001658-17.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: APARECIDA DIAS DE CARVALHO OLIVEIRA 

INTERESSADO: APARECIDA DIAS DE CARVALHO OLIVEIRA 1 – 

CERTIFIQUE-SE o cumprimento e a devolução do mandado e da carta de 

intimação expedidos no id. 15032175 e id. 15030475, respectivamente. 2 – 

Em caso de não cumprimento, REITERE-SE a sua expedição. 3 – Após, 

CONCLUSOS. 4 –CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002090-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON RAMOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002090-70.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

AIRTON RAMOS DE ARRUDA RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 1 – Na forma dos artigos 9º e 

10 do CPC, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste acerca da petição e documentos de id. 15617959, id. 15617960 

e id. 15617961. 2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte 

autora, retornem os autos CONCLUSOS. 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001773-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIA MARIA GOMES DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

JAIME MUNIZ JUNIOR (AUTOR(A))

LUZIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

JAIDILSON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARCOS VERA TURDERA (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON DAMASCENO DOS SANTOS OAB - SP137856 

(ADVOGADO(A))

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001773-72.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUZIA GOMES DA SILVA, JAIDILSON GOMES DA SILVA, JANIA MARIA 

GOMES DA SILVA COSTA, JAIME MUNIZ JUNIOR RÉU: LUIS MARCOS 

VERA TURDERA, ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA 1 

- Tendo em vista a apresentação do endereço do requerido LUIS MARCOS 

VERA TUNDERA, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 - EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação do requerido acima mencionado, nos termos do art. 

248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil. 3 - O requerido poderá oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de 

conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem 

prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do 

CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 - Na hipótese de o promovido alegar em sua contestação 

fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da autora ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado desta 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 - INTIMEM-SE os 

advogados da autora e da requerida ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE 

SANTA CATARINA, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada. 6 - CONSIGNE-SE no expediente de comunicação 

das partes advertência de que a ausência delas na audiência de 

conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

- Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 - CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 13 de novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000483-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. M. BONIN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000483-56.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADO: F. A. M. 

BONIN - ME 1 - EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do bem 

mencionado no id. 14026252, devendo ser cumprido no endereço da parte 

executada. 2 - Sendo frutífera, INTIME-SE a executada por meio de seu 

advogado ou de maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 3 - Em caso de restar inexitosa, 

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que 
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entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

4 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 13 de novembro de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000143-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UZA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO EDUARDO MURARI OAB - SP184711 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS A DIAS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000143-44.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

UZA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI RÉU: MATHEUS A DIAS - ME 

Compulsando os autos, verifica-se que o AR referente a citação da 

requerida não se encontra juntado aos autos. 1 - PROCEDA-SE a 

secretaria da vara com a juntada do aviso de recebimento referente ao id. 

13038610. 2 - Em caso da citação ter sido exitosa, CONCLUSOS. 3 - Se a 

parte requerida não foi citada, INTIME-SE a requerente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, forneça endereço ao qual a parte promovida possa ser 

encontrada. 4 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. 

Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002301-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITAL 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002301-72.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE VITAL DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. 1 - Tendo em vista o depósito voluntário no id. 

15875871, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste acerca do valor depositado, sob pena de concordância 

tácita. 2 - Após, CONCLUSOS. 3 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 13 de 

novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000027-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE MEDEIROS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000027-38.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: DIEGO DE MEDEIROS SANTOS REQUERIDO: MAPFRE VIDA 

S/A Compulsando os autos, verifica-se que a requerida fora intimada via 

DJE de todos os despachos/decisões proferidos nestes autos. 1 - 

INTIME-SE o perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente o 

laudo pericial, respondendo as perguntas formuladas pela requerida no id. 

11298304. 2 - INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento de metade dos honorários periciais, 

correspondente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 3 - Com o 

advento da complementação do laudo pericial, CONCLUSOS. 4 - 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002952-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE CRISTINA CORREA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação 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, 13 de novembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002968-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ABY ALY PANOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO(A))

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

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Inicialmente, satisfeitos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, este Juízo RECEBE a petição inicial e 

documentos. 2 – Estando a petição inicial devidamente instruída, INTIME-SE 

a representante do Ministério Público para que atue conforme dispõe o art. 

109 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73). 3 – Após, CONCLUSO. 4 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001275-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F M C CENTER CAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PANTALEAO AUGUSTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO Nos termos do 

art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 13726007. Cáceres 

Mt, 13 de novembro de 2018. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004635-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE SIQUEIRA CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Em que pese o acordo entabulado, o Juízo 

entende que em se tratando de ação de usucapião de bem imóvel, 

mostra-se imprescindível a oitiva das fazendas públicas a fim de evitar 

dúvidas quanto ao caráter do bem (público ou privado), bem como, 

visando assegurar eventual certeza quanto aos limites pleiteados, a 

citação dos confinantes. Diante disso, CUMPRA-SE integralmente o 

despacho inicial. Às providências. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007036-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCES & MERCES LTDA - ME (EXECUTADO)

RUBENS CAMILO DAS MERCES (EXECUTADO)

PALMIRA GARCIA HUGHES DAS MERCES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR 

SOBRE RENAJUD PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste eventual interesse nos 

bens encontrados via pesquisa RENAJUD retro efetivada. Em caso 

positivo deverá o causídico apresentar nos autos os dados da localização 

dos veículos, visando incluir restrição de transferência e futura efetivação 

da avaliação, penhora e remoção. Outrossim caso a parte autora não 

possua interesse nos bens indicados na pesquisa RENAJUD, no prazo de 

15 dias, manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, 

promovendo o andamento do feito. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018 

Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006360-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANO CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

DOMAZI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a analisar a demanda. Tratando-se 

a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006343-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

ANDERSON RITELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006353-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 
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Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor 

do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006358-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a analisar a demanda. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título 

executivo (art. 700 do CPC). Ante a evidência do direito do autor, 

DEFERE-SE de plano a expedição do mandado para cumprimento da 

obrigação e pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa, consignando-se prazo de 15 

(quinze dias) na forma do artigo 701 do CPC, anotando-se nesse mandado 

que, caso a parte requerida o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, 

do CPC). 2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 

319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 5 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Cáceres-MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006373-05.2018.8.11.0006

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:

LUCIANO LACERDA NUNES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a analisar a demanda. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título 

executivo (art. 700 do CPC). Ante a evidência do direito do autor, 

DEFERE-SE de plano a expedição do mandado para cumprimento da 

obrigação e pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa, consignando-se prazo de 15 

(quinze dias) na forma do artigo 701 do CPC, anotando-se nesse mandado 

que, caso a parte requerida o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, 

do CPC). 2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 

319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 5 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 
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autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Cáceres-MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006362-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATOSHI YOSHIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a analisar a demanda. Tratando-se 

a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006377-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Outrossim, não se 

nota dos documentos juntados com a inicial a comprovação da notificação 

extrajudicial da parte requerida, porquanto o que há somente demonstra a 

confecção da notificação. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil1 a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para 

efetuar o pagamento das custas processuais, bem como para demonstrar 

a existência de notificação extrajudicial do requerido, consignando-se o 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003663-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA VALDERES SOUZA GATTASS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003663-12.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LEILA VALDERES SOUZA GATTASS RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. 1 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do requerido, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito da autora ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado da autora, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 
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termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004291-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBESON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004291-98.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROBESON PEREIRA DE SOUZA RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A 1 – 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação da requerida, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 

conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil. 3 – A 

requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de a requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos 

autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo 

CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006272-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA ROCHA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. ANDRIEL LIMA SILVEIRA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006272-65.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

EMILIA ROCHA CAMPOS RÉU: J. ANDRIEL LIMA SILVEIRA & CIA LTDA - 

ME 1 - Considerando a comprovação de sua hipossuficiência financeira, 

DEFERE-SE à requerente os benefícios da gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. 2 - Tratando-se a demanda em destaque de 

direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecerem acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual, devendo a parte 

autora ser intimada pessoalmente acerca da solenidade, nos termos do 

art. 186, § 2°, do CPC. 3 - EXPEÇA-SE carta de citação e intimação da 

parte requerida, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil. 4 - A requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 5 - Na hipótese de a parte requerida alegar em 

sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da autora 

ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado desta via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 - INTIME-SE o advogado da autora, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 - 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 - Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 9 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003627-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE AUGUSTA LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

JULIENS RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE CLARINDO DA SILVA (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JULIEM CLARINDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003627-04.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOSE CLARINDO DA SILVA REQUERIDO: JULIENS 

RESTAURANTE LTDA - ME, ESPOLIO DE JULIEM CLARINDO DA SILVA, 

JOSE CLARINDO DA SILVA, CLEONICE AUGUSTA LEITE DA SILVA 1 - 

Considerando o falecimento do representante legal da empresa 

demandada, bem como a indicação de herdeira (id. 14741057), tendo as 

alterações na autuação e distribuição já sido realizadas, CITE-SE a 

sucessora CLEONICE AUGUSTA LEITE DA SILVA por carta. 2 - 

REMETAM-SE os autos ao CEJUSC desta Comarca para designação de 

audiência de conciliação e mediação. 3 - EXPEÇA-SE o necessário. 4 - 

INTIMEM-SE as partes. 5 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 6 de novembro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003386-30.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA PEDROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES DOS SANTOS (RÉU)

JOAO CARLOS AZEVEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003386-30.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANTONIETA PEDROSA DA SILVA RÉU: ANTONIO GOMES DOS SANTOS, 

JOAO CARLOS AZEVEDO 1 - Considerando que o requerido JOAO 

CARLOS AZEVEDO não apresentou contestação, DECRETA-SE a sua 

revelia, porém sem aplicar-lhe seus efeitos, nos termos do art. 345, I, do 

CPC. 2 - Diante do momento processual do feito, DETERMINA-SE que as 

partes especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento. 3 - Após o decurso do prazo assinalado, 

CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão. 4 - INTIMEM-SE. 5 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 6 de 

novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000342-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000342-66.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADAO JOSE DA COSTA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 1 – De início, 

diante do que se vê na certidão de id. 13730475 e o Aviso de Recebimento 

juntado no ID n. 13118736, a parte demandada fora devidamente citada, 

deixando transcorrer “in albis” o prazo para apresentar resposta. Logo, 

DECRETA-SE a revelia da parte demandada, na forma do art. 344 do CPC. 

Contudo, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos. 2 – Passo seguinte, pretende a parte autora, como 

se vê no id. 14022939, com a decretação da revelia da parte demandada, 

o julgamento antecipado do feito. Pois bem. De início, é preciso dizer que, 

ao menos no momento, não se depara com elementos de convicção 

acerca das alegações da parte demandada. Isso porque, não há prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos. Depois, mesmo com a 

revelia da parte autora, não há como julgar a vertente liquidação, ao 

menos neste momento, mormente pela ausência de prova documental 

suficiente, como acima já delineado. Diante do exposto, este Juízo 

INDEFERE o pleito em questão. 3 – Diante da recalcitrância da parte 

demandada, aliada à necessidade da busca de elementos que corroborem 

as alegações expostas pela parte autora, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara 

da Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se 

houve a liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. 

Caso negativo, para que disponibilize o(s) extrato(s) das contas 

existentes no CPF/nome da parte autora. 4 – Com a resposta, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito. 5 – Após, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 12 de novembro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000875-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000875-25.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

ELZA CORREA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados 

no instrumento de mandato encartado no id. 12002166, com fulcro no item 

2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de id. 15735255 e, por 

conseguinte, autoriza a expedição do alvará em nome do causídico, na 

forma requerida. 2 – Depois, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente 

para garantir-lhe ciência da liberação na forma do artigo 450, § 3º, da 

CNGC. 3 – No mais, visando sanar as controvérsias acerca do valor do 

débito executado, bem como a fim de apurar a existência de saldo 

remanescente, na forma do artigo 524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Contador Judicial para apurar se o valor depositado nos autos 

quita a condenação fixada na sentença de id. 14857705 ou se há saldo 

devedor remanescente. 4 – Em seguida, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo comum de 10 (dez) dias, pugnando o que entender 

de direito para o prosseguimento da execução. 5 – Após, CONCLUSOS. 6 

– CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 06 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002981-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BELARMINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Paulina de Oliveira (RÉU)

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Justina Rodrigues de Oliveira (RÉU)

J. R. D. O. (RÉU)

JOAO MARCOS DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

D. O. D. S. (RÉU)

J. A. D. S. (RÉU)

L. D. O. E. F. (RÉU)

LUIZ NELIO DA COSTA FARIA (RÉU)

Ivone Borges de Oliveira (RÉU)

L. R. D. O. (RÉU)

Luiz Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Diomedes Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Alexandra Garcete de Oliveira (RÉU)

M. E. D. S. O. (RÉU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (RÉU)

HERCULANO DE ARAUJO (RÉU)

ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Edith Oliveira de Souza (RÉU)

A. O. D. S. (RÉU)

I. D. O. A. (RÉU)

DINAMERICO VERISSIMO DE SOUZA (RÉU)

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

APARECIDO ANASTACIO (RÉU)

JOAO MARTINHO DE OLIVEIRA (RÉU)

CELINA CRUZ DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002981-57.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSEFA BELARMINO DA SILVA RÉU: DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA, 

JOSÉ ARSENIO DA SILVA, LUIZA DE OLIVEIRA E FARIA, LUIZ NELIO DA 

COSTA FARIA, LINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, IVONE BORGES DE 

OLIVEIRA, LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALEXANDRA GARCETE DE 

OLIVEIRA, DIOMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA EUZEBIA DA 

SILVA OLIVEIRA87.786, MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ARAUJO, 
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HERCULANO DE ARAUJO, ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

ALEXANDRA OLIVEIRA DE SOUZA, EDITH OLIVEIRA DE SOUZA, 

DINAMERICO VERISSIMO DE SOUZA, IZABEL DE OLIVEIRA ANASTACIO, 

APARECIDO ANASTACIO, VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CELINA 

CRUZ DE OLIVEIRA, JOAO MARTINHO DE OLIVEIRA, PAULINA DE 

OLIVEIRA, JUSTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSEPHA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, JOAO MARCOS DE OLIVEIRA 1 – Considerando que a parte 

requerente não comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de 

localizar o endereço dos requeridos Adelino Rodrigues de Oliveira e 

Alexandra Oliveira de Souza, INDEFERE-SE tal pedido (ID n. 15426149). 

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada. Deve, 

inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das informações 

– que são de seu único e exclusivo interesse – como, por exemplo, 

buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas 

informatizados, entre outras formas. 2 - Assim, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o endereço atualizado 

dos réus acima mencionados, visando a sua citação, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. 3 – Por outro lado, 

considerando o certificado pelo oficial de justiça no ID n. 14878961, 

DEFERE-SE o pedido da parte autora, devendo ser RETIFICADO o polo 

passivo da demanda, na forma requerida, devendo constar o Espólio de 

Paulina de Oliveira e Espólio de João Martinho de Oliveira, representado 

pela filha, Sra. Maria de Fátima, devendo constar no mandado o mesmo 

endereço da inicial. 4 – EXPEÇA-SE o necessário para a citação do espólio 

requerido. 5– Com a indicação de novo endereço dos réus não 

encontrados, EXPEÇA-SE o necessário para a citação. 5 – Do contrário, 

CONCLUSOS. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005741-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE DE SOUZA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005741-76.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DAIANE DE SOUZA CARVALHO Cuida-se de ação de busca e apreensão 

em que deferida a liminar em decisão inicial, o bem foi devidamente 

apreendido conforme auto de apreensão e depósito anexado ao processo 

(id. 16034138). Petição de id. 16136981 noticiando o pagamento da 

integralidade da dívida, acompanhado do comprovante de recolhimento (id. 

16137163) e postulando pela purgação da mora e restituição do veículo 

apreendido. O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela, a petição inicial trouxe o 

valor de R$ 12.032,91 (doze mil e trinta e dois reais e noventa e um 

centavos) como sendo a soma das parcelas vencidas, multa e parcelas a 

vencer, atribuindo tal quantum como valor da causa, inclusive recolhendo 

taxa judiciária e custas levando em consideração tal valor, vinculando o 

requerido a purgar a mora nesses exatos termos. O ordenamento jurídico 

pátrio veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) 

por este ferir a boa fé objetiva que é devida a todos os contratos e tal 

mudança de orientação quebrar a expectativa antes gerada. Assim, a 

parte requerida purgou a mora e faz jus à permanência na posse do bem 

até o encerramento do contrato. Entendimento diferente não tem os 

tribunais nacionais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA PENDENTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO 

PROVIDO. 1. O STJ submeteu a matéria ao regime dos recursos repetitivos 

(REsp 1.418.593/MS) e definiu a necessidade de realizar o pagamento da 

integralidade da dívida para a purgação da mora no contrato de 

financiamento garantido por alienação fiduciária, e não somente o 

pagamento das prestações vencidas acrescidas dos encargos 

decorrentes da mora previstos no instrumento negocial. 2. Com a edição 

da Lei nº 10.931/2004 fica evidente que cabe ao devedor pagar a 

integralidade da dívida (montante apresentado e comprovado pelo credor 

fiduciário na inicial) no prazo de até cinco dias da execução da liminar, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem objeto de alienação 

fiduciária. 3. Recurso provido por maioria de votos. (TJ-PE - Agravo AGV 

3626824 PE (TJ-PE) Data de publicação: 24/03/2015)” “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Exercício abusivo de posição jurídica. 

Interpretação dos arts. 187 e 422 do Código Civil. Boa-fé objetiva. Venire 

contra factum proprium. Caso concreto em que o credor criou na 

devedora legítima expectativa de purgar a mora com o pagamento dos 

valores devidos à data do ajuizamento da ação. Acertada a determinação 

de restituição do veículo à ré. Multa coercitiva Fixação para proporcionar 

efetividade da tutela concedida. Redução do valor arbitrado. Aplicação 

dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Agravo parcialmente 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21588174620148260000 SP 

2158817-46.2014.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 03/03/2015).” 

Nesse quadro, ACOLHE-SE a purgação da mora consubstanciada no 

pagamento da integralidade do débito nos termos e valores descritos na 

petição inicial e, por conseguinte, revoga-se a liminar de id. 15783591. 

INTIME-SE o banco requerente para que promova a restituição do bem 

apreendido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa. 

EXPEÇA-SE mandado de restituição do bem móvel à parte requerida. 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus procuradores, para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do término e quitação 

do aludido contrato. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, faça-se 

o processo CONCLUSO. INTIME-SE. CUMPRA-SE, com urgência. 

Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003348-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER CARMO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 
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Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar declaração de hipossuficiência. Ora, a apresentação 

de declaração de hipossuficiência de há muito não é bastante para 

comprovação, nem mesmo para contrariar o fato de que se dispôs a 

investir quantia superior a R$ 14 mil, o que por si só denota a inexistência 

de situação de miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. Não bastasse, 

a requerente poderia ter apresentado extratos bancários comprovando 

ausência de movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo 

certidões de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003948-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO CIRCHIA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA ANTUNES DE OLIVEIRA OAB - SP363465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIX PEREIRA NETO (RÉU)

CLAILTON CONCEICAO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003948-05.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO ANTONIO CIRCHIA PINTO RÉU: CLAILTON CONCEICAO SILVA, 

JOAO FELIX PEREIRA NETO 1 – Verifica-se que a parte autora interpôs 

recurso de agravo de instrumento, visando à retificação da decisão de id. 

15073362. Dessa feita, CERTIFIQUE-SE nos autos a sorte do agravo de 

instrumento em questão. 2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo 

(juízo de retratação), este Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos, nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de 

Processo Civil. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000661-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA XAVIER DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000661-05.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

SEBASTIANA XAVIER DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS I – Relatório Trata-se de ação cobrança de diferença 

do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por SEBASTIANA XAVIER DE 

SOUZA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

qualificados no processo. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 05/03/2016, que lhe acarretou lesões no 

membro inferior esquerdo. Afirma, ainda, que pugnou administrativamente 

pelo recebimento do seguro, contudo, teria recebido apenas R$ 2.362,00. 

Requer, portanto, o recebimento da complementação da indenização 

referente ao Seguro Obrigatório DPVAT. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Despacho inicial (id. 1491660) concedendo os benefícios da 

justiça gratuita e determinando a citação da ré. As partes compareceram 

na audiência de conciliação designada, porém, não houve acordo (id. 

14314379). Na ocasião, fora elaborado o laudo pericial (id. 14314326). 

Realizada audiência de conciliação, porém, não houve acordo (id. 

4756845). Na ocasião, fora elaborado o laudo pericial (id. 4565092). A ré 

apresentou contestação no id. 4577089, argumentando, em preliminar, a 

inépcia da inicial, uma vez que o valor recebido administrativamente pela 

parte autora seria diverso e muito superior ao que teria sido informado na 

exordial. Ainda, argui a falta de interesse de agir, diante da satisfação do 

pedido na esfera administrativa, a necessidade de alteração do polo 

passivo, para inclusão da Seguradora Líder, e a ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, ante a falta de comprovante de endereço em nome da parte 

demandante. No mérito, sustenta a regularidade do valor pago à parte 

autora e a inexistência de obrigação de pagar valor residual. No id. 

8093006, a parte demandada informa a juntada do procedimento 

administrativo em nome da parte autora. O despacho de id. 9961695 

determinou a intimação da parte autora para manifestar acerca dos 

documentos juntados, bem como das partes para especificarem as provas 

a serem produzidas. A réplica à contestação é vista no id. 12335363, 

ocasião em que a parte autora manifestou concordância ao laudo pericial 

e pugnou pelo julgamento do feito. A ré, por sua vez, formulou 

requerimento de produção de prova documental, testemunhal e pericial (id. 

12512028). O processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a 

demanda se encontra apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC. DAS PRELIMINARES De início, não há falar em 

inépcia da inicial, uma vez que, verificando os termos constantes da 

exordial, é possível compreender logicamente os fatos ali narrados, tanto 

que possibilitou a apresentação de defesa de mérito pela parte 

demandada. O fato de a parte indicar valor diverso do pagamento 

administrativo, o que será verificado adiante, repercutirá no mérito da 

demanda, após a análise das provas constantes dos autos. Logo, 

preenchidos os requisitos da inicial, este Juízo indefere a preliminar em 

questão. Depois, a questão acerca da satisfação do pedido na esfera 

administrativa também é meritória, de modo que será apreciado adiante, em 

consonância com as provas constantes dos autos, razão pela qual 

indefere-se a preliminar em tela. No que tange à preliminar pela qual se 

pede a alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A., é pacífico o entendimento de que o 

pagamento da indenização é realizado por qualquer uma das empresas 

seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT, podendo o 

beneficiário cobrar o valor de qualquer uma delas, razão pela qual este 

juízo rejeita a preliminar em questão. Por último, a ausência de 

comprovante de endereço em nome da parte autora, por si só, não torna 

prejudicada a fixação do foro de competência, uma vez que, em se 

tratando de ação de cobrança de seguro DPVAT, os foros competentes 

para o julgamento da demanda restringem-se aos do domicílio do autor ou 

do local do fato, com fulcro no art. 53, inciso V, do CPC. Desse modo, 

embora ausente o comprovante de endereço da parte autora, é fato 

incontroverso que o acidente em questão se deu nesta cidade, conforme 

se vê no boletim de ocorrência de id. 1491556. Portanto, indefere-se a 

preliminar. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão central 

refere-se ao pedido de complementação de seguro obrigatório de danos 

pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito causado por 

veículo de via terrestre, o qual resultou à autora lesão corporal 

incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar 

todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, 

ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, seja 

pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo 

sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir 

de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida pela parte autora é necessário que 

a vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, de modo que, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei 

n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 

3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente.” No caso em destaque, a documentação trazida 

juntamente com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício 

na esfera administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as 

sequelas observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 4565092 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

membro inferior esquerdo. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que as lesões acometidas pela parte autora 

ocasionaram diminuição da força e mobilidade do membro, com hipotrofia 

da musculatura da coxa e claudicação moderada, o que representa lesão 

parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média). Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente está acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas premissas, 

como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 50% (média), o valor indenizatório in casu deve obedecer 

ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00 x 50% = R$ 4.725,00. 
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Todavia, em que pese indicado na exordial o recebimento administrativo de 

R$ 2.362,00, os documentos juntados aos autos revelam que o valor 

indenizatório recebido administrativamente corresponde a quantia de R$ 

6.412,50 (id. 4577130), ou seja, superior ao que fora apurado de acordo 

com a graduação realizada na perícia médica, de sorte que não há valor 

remanescente pendente de pagamento, sendo a improcedência do pedido 

veiculado na inicial medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, extingue 

o processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. 

CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 

10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba 

de sucumbência acima, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE o processo mediante as baixas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000253-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000253-77.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLAUDIO LEMES DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCARD S.A Trata-se de 

ação ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora 

fora intimada para justificar seu não comparecimento em audiência de 

conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção (id. 

11574220). Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o 

prazo concedido sem se manifestar, conforme certificado no processo. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, sobretudo em razão de não ter comparecido a audiência de 

conciliação previamente designada por este Juízo e, principalmente por 

haver alterado seu endereço sem informar o juízo. Importante registrar o 

disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo único do Código de Processo 

Civil: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: (...) V – declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva; (Destaque)” “Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. (Destaque)” Dessa forma, nota-se 

ser dever da parte manter o endereço atualizado, assim, não tendo a parte 

autora atualizado no processo o endereço onde seria encontrado, haja 

vista que a tentativa de localização da parte fora infrutífera (id. 5540525), 

deve este processo ser extinto sem o julgamento do mérito. À vista dessa 

circunstância, aliada ao fato de que a parte autora não atendeu ao 

comando judicial para apresentar justificativa no prazo concedido, 

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. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000986-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES DA FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000986-09.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JAIME ALVES DA COSTA RÉU: EDSON FERNANDES DA FONSECA I – 

Relatório Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de alugueres e 

acessórios c/c rescisão contratual e pedida de tutela de urgência ajuizada 

por JAIME ALVES DA COSTA em face de EDSON FERNANDES DA 

FONSECA, ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora, em 

síntese, ser proprietária de um imóvel localizado na Rua Padre Cassemiro, 

nº 776, Centro, neste município. Sustenta que por meio de contrato 

particular de locação, pactuou junto ao réu a locação de tal imóvel pelo 

prazo de 10 (dez) anos, com vigência inicial em 11/05/2016, no valor de 10 

salários mínimos. Alega ainda a parte autora que no ano de 2017, o 

requerido passou a se tornar inadimplente e outras vezes, passando a 

quitar apenas parcialmente alguns valores. Segue narrando que os 

valores pagos pelo requerido equivalem apenas aos alugueres referentes 

ao mês de julho de 2017. Destaca que em vão buscou solucionar a 

questão de forma administrativa. À petição inicial junta diversos 

documentos. A emenda é vista no ID n. 12219645. Em decisão de ID n. 

12351475, este juízo recebeu a petição inicial, deferiu o pedido liminar 

condicionando seu cumprimento à apresentação de caução, determinou a 

citação do requerido e designou audiência para tentativa de conciliação. A 

caução foi deferida através da decisão de ID n. 12542829. Foi expedido 

mandado de imissão na posse (ID n. 13018656) e devidamente cumprido 

(13140117). O requerido foi devidamente citado (ID n. 13144239), mas não 

apresentou defesa no prazo legal, conforme certidão de ID n. 14830364. A 

tentativa de conciliação restou frustrada ante a ausência da parte 

requerida, conforme termo de ID n. 13655275. Devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora pugnou pela decretação da revelia e o 

prosseguimento do feito com a condenação do requerido nos termos da 

inicial. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Considerando que 

o requerido, devidamente citado, não apresentou contestação no prazo 

legal, DECRETA-SE sua revelia com os efeitos mencionados no artigo 344 

do CPC. Sendo assim, não havendo contestação do requerido nos autos, 

a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se impõe. No caso, além 

da ausência de contestação que impõe a presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte requerente, como alhures já mencionado, a sua 

pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito substancial 

invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, 

mormente pelo contrato de locação, as fotos do imóvel abandonado e pela 

notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. Logo, em 

atenção ao que dispõe o art. 344 c/c 355, inciso I, do CPC.[1], o feito 

comporta julgamento antecipado da lide. Processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Uma vez que não 

há preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição 

Federal de 1988, bem como do art. 371 do Código de Processo Civil. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a discussão travada 

refere-se ao despejo do requerido, bem como a cobrança dos valores 

acessórios pela rescisão do contrato de aluguel firmado pelas partes, 

diante da inadimplência do requerido. Pois bem. No ponto, a relação 

contratual entre as partes restou devidamente comprovada por meio do 

Contrato de Locação (ID n. 12132398), da notificação extrajudicial (ID n. 

12132407), dos débitos de IPTU (ID n. 12132423) e fotografias do imóvel 

judicializado (ID n. 12132446). Ainda, verifica-se do contato de locação 
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que o réu, além de inadimplir os valores a título de aluguel, também deixou 

pendente o pagamento do IPTU referente ao ano de 2017, deixando de 

honrar com o pagamento de água e energia, que foram interrompidos. 

Nesse sentido de acordo com o art. 219 do Código Civil, “as declarações 

constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em 

relação aos signatários”. No presente caso, não é necessário maiores 

esclarecimentos. Indiscutível a existência da dívida, por consequência 

procede ao pedido de despejo, amparado pelo disposto no artigo, 9º, II, da 

lei nº 8.245/91: Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: I - por 

mútuo acordo; II - em decorrência da prática de infração legal ou 

contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais 

encargos; IV - para a realização de reparações urgentes determinadas 

pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a 

permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a 

consenti-las. A obrigação do locatário de pagar pontualmente o aluguel e 

os encargos da locação contratados no prazo estipulado é de ordem legal, 

a teor do disposto nos incisos I, III e VIII do artigo 23 da Lei nº 8245, de 18 

de outubro de 1991 e também do disposto no contrato de locação 

pactuado entre as partes. O requerido foi citado, mas não apresentou 

contestação, deixando que o prazo para tanto transcorresse in albis, 

impondo-se a conclusão de que o pedido é procedente. No mais, as 

alegações expostas na inicial não foram impugnadas, inexistindo motivos 

para não serem acatadas, uma vez que comprovadas pelos documentos 

que acompanharam o petitório inaugural. III – Dispositivo Diante de todo o 

exposto, este juízo CONFIRMA a liminar anteriormente concedida e JULGA 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de: A) 

DECLARAR rescindido o contrato de locação firmado pelas partes, com o 

consequente DESPEJO definitivo do requerido. B) CONDENAR a parte 

demandada ao pagamento dos valores devidos a título de aluguel até a 

data da imissão do autor na posse, com incidência dos encargos previstos 

contratualmente até a data da citação e a partir daí, com incidência de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a 

partir de cada vencimento. C) CONDENAR a parte requerida ao pagamento 

da despesa a título de IPTU referente ao ano de 2017, no montante de R$ 

2.318,18 (dois mil trezentos e dezoito reais e dezoito centavos), além das 

tarifas de água, energia elétrica e demais encargos referentes ao imóvel, 

vencidas no período contratual, com incidência de juros, multa e correção 

monetária nos termos contratuais até a data da citação. A partir da 

citação, o valor total devido será acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada vencimento. 

Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a parte demandada ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados no 

importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do § 2º do artigo 85, do CPC. Por fim, 

DECLARA-SE extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

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

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas;

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004468-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004468-96.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: VALDINEI MARTINS DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A I - Relatório Trata-se de Tutela Provisória em Caráter 

Antecedente ajuizada por VALDINEI MARTINS DE SOUZA em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Alega o autor ter 

contratado empréstimo perante o requerido. Aduz ainda que, 

considerando sua inadimplência, procurou a instituição financeira para 

renegociação da dívida. Afirma que, sem o seu consentimento, o banco 

promovido reteve integralmente seu salário, com a finalidade de quitação 

de parte do débito. Decisão de id. 9338095, a qual deferiu a tutela de 

urgência antecipada, bem como determinou-se o aditamento da petição 

inicial, nos termos do art. 303, § 1°, I, do CPC. Aditamento realizado no id. 

9791007. Contestação de id. 10052078. Audiência de 

conciliação/mediação infrutífera (id. 10086587). Impugnação à 

contestação no id. 10383506. Saneamento realizado no id. 11761652, 

momento ao qual determinou-se a intimação das partes a especificarem 

provas. Pedido do requerente de id. 14686147, pugnando pela aplicação 

da multa determinada no id. 14206367. Petição informando o cumprimento 

de tutela de urgência no id. 15838860. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece relato. Passa-se a decidir. II - Fundamentação. Apesar de a 

demanda cinge-se quanto à matéria de fato e também de direito, revela-se 

desnecessário o início da fase instrutória. Neste passo, mostra-se cabível 

o abreviamento do rito procedimental, proferindo-se julgamento antecipado 

da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do CPC. Não havendo 

preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. 2.1 - Da inversão do ônus da prova Diante da 

hipossuficiência da parte autora em relação ao requerido, nos termos do 

art. 6°, VIII, do CDC, INVERTE-SE o ônus da prova em favor do requerente, 

cabendo à instituição financeira a comprovação de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Pois bem, para a prova de um 

ou de ambos os casos, este juízo entende que os documentos carreados 

aos autos são suficientes para demonstrar a existência ou não de prática 

abusiva por parte do requerido. 2.2 - Da Retenção integral do salário 

Analisando o contrato pactuado, verifica-se que o requerente permitiu o 

desconto em sua conta bancária das parcelas vencidas, porém tal 

prerrogativa não pode ser usada de forma ilimitada, pois acarreta na 

inviabilização do autor se manter. Ademais, a Constituição Federal, em seu 

art. 7°, X, garante a proteção do salário do trabalhador, in verbis: "Art. 7º. 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social: (...) X - proteção do salário na forma da 

lei, constituindo crime sua retenção dolosa (...)". Isto não significa que o 

requerido deve abrir mão de recebimento de seu crédito, porém deve 

buscar os meios legais que viabilizam a cobrança da dívida. Não obstante 

a impenhorabilidade do salário, conforme preconiza o art. 833, IV, do CPC, 

tal regra pode ser flexibilizada para que o requerido possa receber o 

débito existente. Nesse sentido: "RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE.POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA 

REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO 

DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. 

Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta- corrente para 

pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate 

de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, 

não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida 

percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios 

(Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, 

em consonância como princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o 

tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

06/10/2016, DJe 13/10/2016)" "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - RETENÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM 

CONTA-SALÁRIO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS - CARÁTER 

ALIMENTAR DA VERBA - RETENÇÃO INTEGRAL PARA ADIMPLEMENTO 

DE DÉBITOS - ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO 

PROVIDO.Os descontos efetuados em conta-salário devem ser limitados a 

30% dos rendimentos a fim de não comprometer o sustento da pessoa 

com o endividamento e ao mesmo tempo, garantir o adimplemento à 

instituição credora. (Ap 155272/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, 

Publicado no DJE 23/07/2018)" Com isto, verifica-se possível a retenção 

de 30% (trinta por cento) do salário do requerente para quitação das 

parcelas vencidas referentes ao empréstimo pactuado. III - Dispositivo 
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Forte nos fundamentos acima consignados, este Juízo JULGA 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, determinando que o requerido limite os 

descontos na conta corrente do requerente ao importe de 30% (trinta por 

cento) de seu salário líquido, até a satisfação integral do débito, 

CONFIRMANDO-SE a tutela de urgência anteriormente deferida. 

Considerando que a tutela de urgência fora cumprida fora do prazo 

determinado por este Juízo (um mês após sua intimação), APLICA-SE ao 

requerido a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Desta feita, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. De acordo com o princípio da 

causalidade, CONDENA-SE o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no patamar de 15% (quinze por 

cento) do valor da causa. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

presente feito. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001036-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001036-69.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: WAGNER DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de 

embargos de declaração opostos pela parte demandada, sob o 

fundamento de que a sentença proferida fora omissa na medida em que 

deixou de fundamentar os danos sofridos pela parte autora. Ainda, que 

haveria provas robustas nos autos acerca da contratação da linha 

telefônica pelo demandante. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Pela análise das razões recursais, 

de rigor o não conhecimento do recurso de embargos de declaração. No 

caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença atacada. Afinal, fora lançada a respectiva 

fundamentação acerca do cabimento dos danos morais. Depois, eventual 

erro de julgamento deverá ser impugnado pela via recursal cabível. O que 

se vê é que a parte embargante pretende rediscutir a lide com fundamento 

diverso do que fora adotado pelo Juízo, consoante se extrai da leitura de 

suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado. 

Nesse sentido, segue o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - 

INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do 

Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas 

hipóteses de haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de 

se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente 

debatida no acórdão embargado. (Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 

2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo proposital).” Logo, por 

pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida 

decisão utilizando instrumento adequado. 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, 06 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003658-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALZIZA GOMES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003658-87.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADALZIZA GOMES LOPES RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Trata-se de 

demanda ajuizada por ADALZIZA GOMES LOPES em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Em decisão de id. 14502723 

determinou-se a intimação da parte autora para que promovesse a 

emenda da inicial a fim de comprovar que possui domicílio nesta comarca, 

bem como demonstrar a existência de pretensão resistida, sob pena de 

indeferimento da inicial. Ainda, determinou a comprovação dos requisitos 

para a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do 

pedido. Intimada, a parte autora quedou-se inerte, como certificado no id. 

15824302. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e Decide-se. A falta de atendimento pela parte autora de 

apresentar aos autos a emenda necessária, mesmo sendo intimada para 

tal desiderato, culmina no indeferimento da petição inicial, conforme o art. 

330, inciso IV,[1] do Código de Processo Civil. Sendo assim, não 

apresentada a manifestação necessária para a propositura de demanda, 

deve a petição inicial ser indeferida, em sintonia com as disposições acima 

referidas. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do 

art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e 321, parágrafo único do 

mesmo diploma. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. No mais, diante da inércia da parte autora, reputa-se 

ausente, ainda, comprovação de hipossuficiência econômica e financeira, 

de modo que este Juízo INDEFERE os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Custas pela parte autora. Transitado em julgado a sentença, 

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

Cáceres/MT, 07 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: IV – o autor 

carecer de interesse processual.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003626-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR MARINHO GARCIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO GOMES CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de demanda ajuizada por JOÃO 

VICTOR MARINHO GARCIA SILVA em face de VIVALDO GOMES 

CORREIA, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe. A 

decisão de id. 15247579 indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido na 

exordial e determinou o recolhimento das custas processuais. Em certidão 

exarada no id. 15895853 atestou-se que a parte requerente deixou 

transcorrer o prazo para realizar o recolhimento das custas e despesas 

processuais, permanecendo inerte. Depois, em petição de id. 15981908, a 

parte autora manifestou favorável à extinção do feito, diante da alegada 

impossibilidade de promover o pagamento das custas processuais. Vieram 

os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. 

Em análise detida do feito, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso 

porque a parte autora não efetuou o pagamento das custas e despesas 

processuais após ser devidamente intimada para tal desiderato, 

tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Saliente-se que a parte 

autora, apesar de intimada, além de não efetuar o pagamento das custas 

processuais, também não demonstrou a alegada impossibilidade financeira 

para suportar as aludidas despesas, motivo pelo qual ocorreu o 

indeferimento do pedido de assistência gratuita. Ante o exposto, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo. INTIME-SE. Cáceres/MT, 07 de novembro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001099-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLANE CARLOTA DE ALCANTARA COELHO LARA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001099-31.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: GIRLANE 

CARLOTA DE ALCANTARA COELHO LARA I – Relatório ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL – COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO 

ingressou com a presente ação monitória em face de GIRLANE CARLOTA 

DE ALCANTARA COELHO LARA, todos qualificados nos autos. A inicial foi 

recebida no ID n. 1698404. A parte demandada apresentou embargos à 

monitória no ID n. 14180590 por meio da Defensoria Pública em 

16/07/2018, arguindo em sede de preliminar a prescrição da dívida contida 

no instrumento particular que ensejou a demanda. No mérito, alega 

excesso de cobrança pela parte embargada porque os juros e a correção 

monetária foram incindidos da data do vencimento do débito, quando 

deveria ser contado da data do ajuizamento da demanda. Junta cálculo do 

valor que entende devido nos ID n. 14180606 e 14180609. A réplica é 

vista no ID n. 15543869, onde a parte embargada/requerente alega a 

intempestividade dos embargos e refuta todas as alegações meritórias 

pela requerida/embargante. Os autos vieram conclusos. II – 

Fundamentação O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito. Acerca da alegada intempestividade dos embargos 

opostos pela parte requerida, importa salientar que pelo fato de a parte 

embargante estar assistida pela Defensoria Pública, possui prazo em 

dobro para contestar. Além disso, houve suspensão de prazos nos dias 

31/05, 01/06 e 22 e 27/06/2018, tendo sido os embargos opostos de forma 

tempestiva. Dessa forma, este juízo rejeita a preliminar suscitada pela 

requerente/embargada. Superada tal análise, cumpre analisar a ocorrência 

de prescrição, conforme narrado pela parte embargante. Sem delongas, a 

vertente demanda foi instruída com o Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais-2010 (IDn. 3230379), firmado em 04/02/2010, havendo 

inadimplência contratual – conforme narrado na petição inicial – em relação 

às mensalidades escolares dos meses de janeiro/2010 a julho/2010, 

outubro/2010 e novembro/2010. Além disso, a parte requerida/embargante 

emitiu cheque em 23/12/2010 (ID n. 1636726), que, segundo a parte 

autora, foi devolvido sem a devida compensação. Partindo de tais 

premissas, o vencimento final do contrato se deu em novembro de 2010 

ou, se considerado o cheque emitido, em 23/12/2010. Já a vertente 

demanda fora proposta em 04/08/2016 (ID n. 1636666), quando em muito 

decorrido o lustro prescricional. Isso porque, em se tratando de cobrança 

de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo 

prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código 

Civil, a exemplo do que já se decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 

PREJUDICIAL VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. I- Nos termos do art. 206 § 5º, I do CCB, a credora tem o 

prazo de cinco anos para cobrar a dívida descrita em contrato de mútuo, 

contado a partir do vencimento da última parcela. II- Observada a 

configuração da prejudicial de prescrição, o processo deve ser extinto, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. III- Recurso 

conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 

1.0112.13.007171-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2018, publicação da súmula em 

02/03/2018) (negritei). APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO. DÍVIDA LIQUIDA. O prazo prescricional para o 

ajuizamento da ação de cobrança fundada em dívida liquida é quinquenal, 

nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil/02. - Circunstância dos 

autos em que não se operou a prescrição. DÉBITO. EXISTÊNCIA. CESSÃO 

DE CRÉDITO. EFICÁCIA. A eficácia da cessão de crédito independe do 

consentimento do devedor; e a notificação prevista no art. 290 do CC 

destina-se a lhe dar ciência a quem deva pagar. A ausência da notificação 

não é suficiente à declaração de inexistência da dívida comprovadamente 

cedida e inadimplida quando suprida pela comunicação prévia a registros 

negativos, citação na demanda de cobrança ou manifestação de ciência 

pelo devedor. Harmonização dos art. 286 e art. 290 do CC. - Circunstância 

dos autos em que restou demonstrado o débito; e se impõe manter a 

sentença. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076014745, 

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

Moreno Pomar, Julgado em 13/12/2017) (destaquei). Assim, o aludido 

prazo tem início a partir da data do vencimento da última parcela da cédula 

que instruiu a referida ação, ou seja, 05/11/2010 (conforme cláusula 6.2 

do contrato que instrui a presente demanda). Em que pese a alegação da 

parte autora de que o vencimento final da dívida tenha ocorrido em 

novembro de 2010, sustenta ser aplicável o prazo prescricional de 10 

(dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Contudo, esse não é o 

caso dos autos. Como o vencimento se deu em 05/10/2010, a parte autora 

deveria ter ajuizado a demanda até 04/10/2015. Ou ainda, mesmo se fosse 

considerado como termo inicial a data da emissão do cheque de terceiro 

que a parte autora alega ter sido emitido pela parte embargante/requerida, 

o prazo final para o ajuizamento da demanda seria em 22/12/2015. 

Todavia, a presente demanda só foi protocolada em 04/08/2016, quando 

em muito decorrido o lustro prescricional. Logo, é de ser reconhecida tal 

situação jurídica por sentença. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo 

DECLARA prescrita a pretensão externada na exordial, pelo que, com 

espeque no art. 487, inciso II, do CPC, JULGA EXTINTO o processo com 

resolução do mérito. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 

2º, do CPC. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações necessárias mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001412-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

LETICIA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG OAB - MT23499/O (ADVOGADO(A))

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

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001412-21.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MONICA CORREIA RODRIGUES, LETICIA CORREIA 

RODRIGUES I – Relatório Trata-se de pedido de alvará judicial formulado 

por MÔNICA CORREIA RODRIGUES e LETÍCIA CORREIA RODRIGUES, 

devidamente qualificadas nos autos, pelo qual pretendem o levantamento 

de valores referentes a cota de consórcio em nome de sua genitora, 

Geneci Correia, falecida em 24/11/2017. Juntou documentos. A inicial foi 

recebida por meio do despacho de id. 12405477. No id. 13553486, consta 

resposta apresentada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda 

LTDA., informando que se encontra disponível a quantia de R$ 10.195,89, 

mediante a apresentação de alvará judicial. O advogado da parte autora 

pugnou no id. 14670062 pela expedição de certidão de militância em seu 

nome. Depois, no id. 14955738, requereu a concessão do alvará judicial 

para levantamento da quantia indicada pela administradora de consórcio. 

Encaminhados os autos ao “Parquet”, não se opôs ao pleito formulado pela 

parte autora (id. 15972216). Os autos vieram-me conclusos. II – 

Fundamentação Sem delongas, não há qualquer impedimento para que o 

levantamento se faça mediante a expedição de alvará judicial. Essa é a 

conclusão que se extrai do artigo 1º da Lei n. 6.858/80, isso porque, na 

ausência de dependentes habilitados, a transmissão é regida pelas regras 

da sucessão descrita na Lei Civil. Vale registrar, também, que, 

ordinariamente, seria imprescindível o procedimento de inventário ou 

arrolamento. Porém, ante a natureza alimentar da presente pretensão, o 

acenado dispositivo legal permitiu, nessa hipótese, o levantamento de 

numerário mediante simples expedição de Alvará Judicial, no intuito de 

agilizar o trâmite processual. Nesse sentido: “PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL - CONSÓRCIO – COTA DE 

CONSÓRCIO EM NOME DO DE CUJUS - LEVANTAMENTO PELA 

REQUERENTE - POSSIBILIDADE. Se a requerente é a única herdeira do de 
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cujus, não há outros bens a partilhar, o crédito é de pequena monta e não 

há resistência do consórcio quanto à pretensão de levantamento do 

crédito existente em nome do consorciado falecido, defere-se a expedição 

de alvará judicial solicitado. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação 

1003456-45.2016.8.26.0077; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 

5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro: 16/11/2016)” No caso 

judicializado, as autoras comprovaram a condição de herdeiras da falecida 

(filhas). Depois, com a resposta da empresa administradora do consórcio, 

não se verifica qualquer resistência ao levantamento dos valores pelas 

autoras, além de se constar a existência de saldo referente à cota de 

consórcio de titularidade da falecida (id. 13553486). III - Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido estampado na exordial 

e AUTORIZA a parte autora a proceder ao levantamento do valor referente 

à cota de consórcio disponível em nome de GENECI CORREIA, conforme 

informado no ofício de id. 13553486. Diante da procuração outorgada pela 

autora Letícia Correia Rodrigues (id. 12402590), EXPEÇA-SE o pertinente 

Alvará Judicial, constando como beneficiária a autora Mônica Correia 

Rodrigues. Uma vez comprovado o recolhimento da guia correspondente 

(id. 14670073), EXPEÇA-SE a certidão de militância requerida no id. 

14670062. JULGA-SE EXTINTO o feito com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. 

Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as diligências necessárias, 

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

Cáceres/MT, 07 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000233-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000233-23.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: F. N. DOS S. MARTINEZ - ME REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Trata-se de ação de revisão contratual ajuizada por F.N. 

DOS S. MARTINEZ – ME em face de BANCO BRADESCO S/A, todos 

qualificados na inicial. Realizados alguns atos processuais, foi designada 

audiência de conciliação pelo juízo, que restou infrutífera ante a ausência 

da parte requerente, conforme termo de sessão anexado aos autos (ID n. 

1972890). Em despacho de ID n. 11486074, este juízo determinou a 

intimação da parte autora para que declinasse nos autos as razões para o 

não comparecimento em audiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção por ausência dos pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de interesse 

processual. Devidamente intimada, a parte autora não se manifestou, 

conforme certificado no ID n. 15050457. Vieram os autos conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela 

percebe-se que a parte demandante não realizou as providências cabíveis 

para o desenvolvimento válido e regular do processo. O autor permaneceu 

inerte, prejudicando assim o bom andamento da demanda, não obstante as 

diversas intimações para tanto. Diante disso, considerando que a parte 

autora não promoveu as diligências que lhe competia, 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, 

incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora 

ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001222-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AGUINALDO NEVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT18373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR PERIN (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001222-58.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: SERGIO AGUINALDO NEVES EMBARGADO: ADEMIR PERIN 

Trata-se de ação de embargos à execução ajuizados por SERGIO 

AGNALDO NEVES em face de ADEMIR PERIN,, todos qualificados na 

inicial. A parte autora apresentou embargos à ação de execução que 

tramita na forma física nesta Vara (Código Apolo 174525) e requereu a 

que a distribuição do presente feito fosse realizada em dependência 

àqueles autos. Realizados alguns atos processuais, foi certificado pelo 

gestor a impossibilidade de associação/apensamento dos autos 

eletrônicos aos autos físicos: Certifico que analisando os autos verifica-se 

que o associado processo principal encontra-se em trâmite nesta 2ª Vara 

Cível de forma física sob o código Apolo n. 174525. Com efeito cumpre 

mencionar que de acordo com a Resolução TJ-MT/TP de 3 de abril de 2018 

que prevê em seu “art. 13 – No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações 

propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data” e a Portaria n. 77/2016 – PRES que no mesmo 

passo disciplina que “Art. 2º. As ações ajuizadas por meio físico 

continuarão tramitando fisicamente até a fase do arquivamento. Parágrafo 

Único. Os incidentes processuais e ações conexas a processos 

ajuizados fisicamente, serão, obrigatoriamente, processados por meio 

físico”. (ID n. 15259627). Dessa forma, este juízo, por meio da decisão de 

ID n. 15271517, determinou que a parte ora embargante protocolasse a 

peça de embargos de forma física com o posterior apensamento. Em 

manifestação de ID n. 16072451, a parte embargante se manifestou 

comprovando o protocolo dos embargos à execução de forma física (ID n. 

16072452). Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela, verifica-se a ocorrência de 

ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ainda, em consulta ao sistema Apolo, pode-se 

verificar que os embargos à execução protocolados já foram distribuídos 

pelo Código 241670 e devidamente apensados à ação de execução. 

Diante disso, deve o presente 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 despesas e custas 

processuais, contudo, suspensas em razão do benefício de gratuidade da 

justiça ora concedido, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem incidência de 

honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001990-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO CAMPOS DE OLIVEIRA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001990-81.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 
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SEVERINO CAMPOS DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. I – Relatório Trata-se de ação 

cobrança de seguro DPVAT ajuizada por SEVERINO CAMPOS DE 

OLIVEIRA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT, ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 05/11/2016 que lhe acarretou lesões. 

Afirma, ainda, que pugnou administrativamente pelo recebimento do 

seguro, contudo, teria recebido apenas R$ 2.362,50. Requer, portanto, o 

recebimento da complementação da indenização referente ao Seguro 

Obrigatório DPVAT. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho 

inicial (id. 13014754) concedendo os benefícios da justiça gratuita e 

determinando a citação da ré. As partes compareceram na audiência de 

conciliação designada, porém, não houve acordo (id. 14310070). Na 

ocasião, fora elaborado o laudo pericial (id. 14310012). Regularmente 

citada, a ré apresentou contestação no id. 14335614 argumentando, em 

preliminar, a falta de interesse de agir, diante da satisfação do pedido na 

esfera administrativa. No mérito, sustenta a regularidade do valor pago à 

parte autora e a inexistência de obrigação de pagar valor residual. 

Intimada, a parte autora deixou de apresentar réplica à contestação (id. 

15010322). O processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a 

demanda se encontra apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC. DA PRELIMINAR No ponto, a questão acerca 

da satisfação do pedido na esfera administrativa é meritória, de modo que 

será apreciado adiante, em consonância com as provas constantes dos 

autos, razão pela qual indefere-se a preliminar em tela. DO MÉRITO No 

caso em tela, verifica-se que a questão central refere-se ao pedido de 

complementação de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em 

decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre, o 

qual resultou à autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial 

apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se 

tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que 

circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa 

modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, 

de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade 

civil para os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu 

em nosso direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. 

A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 

6.194/74, tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados 

pela circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o 

legislador, em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir 

uma indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que 

não haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei 

n. 6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida pela parte autora é necessário que a vítima 

decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, de modo que, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei 

n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 

3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente.” No caso em destaque, a documentação trazida 

juntamente com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício 

na esfera administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as 

sequelas observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 14310012 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

tornozelo direito. Deste modo, não há falar em ausência de nexo causal, 

restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que as lesões acometidas pela parte autora 

ocasionaram edema discreto na região, com redução moderada de 

amplitude do movimento, o que representa lesão parcial incompleta, 

gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com proporção de 50% 

(média). Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional 

capacitado na área médica, não havendo nada que desabone o referido 

trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o 

laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente está acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas premissas, 

como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 50% (média), o valor indenizatório in casu deve obedecer 

ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00 x 50% = R$ 1.687,50. 

Todavia, o valor indenizatório recebido administrativamente (id. 14335602) 

é superior ao valor ora apurado conforme a graduação das lesões 

sofridas, de sorte que não há valor remanescente pendente de 

pagamento, razão pela qual a improcedência do pedido veiculado na inicial 

é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, extingue o processo 

com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENA-SE 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor 

atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, 

nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o 

processo mediante as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 07 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002952-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE CRISTINA CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002952-75.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO RÉU: JULIANE CRISTINA CORREA 

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, sob o 

fundamento de que a sentença homologatória de acordo fora contraditória 

na medida em que julgou extinto o feito, quando, na transação, as partes 

haviam pugnado pela suspensão da demanda até o efetivo cumprimento. 

Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Como se sabe, os embargos de declaração se prestam, em 

regra, para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material na decisão/sentença atacada, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 

Entretanto, excepcionalmente, admite-se a hipótese de se utilizar os 

embargos de declaração para que se reconheça erro de fato, 

principalmente, quando a decisão impugnada tiver se fundamentado em 
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premissa falsa. A propósito: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. 

EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME 

DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A ausência de 

prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito 

da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do 

recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 3. A teor da Súmula nº 284/STF, 

aplicada por analogia, é inadmissível o recurso especial, quando a 

deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da 

controvérsia. 4. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de 

declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa 

equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a 

omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja 

como consequência necessária. 5. Não há falar em negativa de prestação 

jurisdicional 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. 6. A 

reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, 

procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula 

nº 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 

1469906/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018) (negritei)” “EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE 

NÃO CONHECEU DO RECURSO DESERTO – JUNTADA POSTERIOR DE 

CERTIDÃO DA SECRETARIA – INFORMAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO 

PREPARO, À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO – USO DE PREMISSA 

EQUIVOCADA – RECONHECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS – 

ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO – REGULAR PROCESSAMENTO DO APELO 

– AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO 

VERBAL SEM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VENDA POSTERIOR 

REALIZADA POR TERCEIRO – ANTIGO CORRETOR QUE NÃO 

INTERMEDIOU O NOVO CONTATO – TAXA DE CORRETAGEM INDEVIDA – 

SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Conforme orientação do STJ, empresta-se efeitos infringentes aos 

embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente na 

decisão, quando o vício apontado seja relevante para o deslinde da 

controvérsia ou obste seu regular prosseguimento. Se houve juntada 

posterior de certidão da secretaria informando o recolhimento atempado 

do preparo recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos 

modificativos, para reconhecer o uso de premissa equivocada e 

desconstituir o acórdão anterior, possibilitando o regular processamento 

do recurso de apelação. Se o vendedor permitiu a exposição de seu 

imóvel a outros corretores, sem a cláusula de exclusividade, a venda do 

bem, por terceiro, não garante ao antigo corretor o direito de receber 

qualquer verba a título de corretagem. (TJMT - ED 38510/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 07/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018) (negritei)” “EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS - ERRO DE FATO - ACORDÃO FUNDAMENTADO EM 

PREMISSA FALSA - CABIMENTO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO - VÍCIO 

SANADO - DECISÃO MANTIDA. - Excepcionalmente, admite-se a hipótese 

de se utilizar os embargos de declaração para que se reconheça o erro 

de fato, principalmente, quando a decisão impugnada tiver se 

fundamentado em premissa falsa. - Embargos declaratórios acolhidos. 

Vício sanado. Decisão mantida.” (TJMG - Embargos de Declaração - Cv 

1.0024.13.277530-5/002, Relator (a): Des.(a) Mariângela Meyer , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2014, publicação da súmula em 

09/04/2014) (negrito nosso) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO EM RAZÃO DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS NO JUÍZO DA 

CAUSA – JUÍZO TEMPESTIVAMENTE INFORMADO DA INTERPOSIÇÃO DO 

RECURSO – ARQUIVAMENTO INDEVIDO – DECISÃO DE NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TOMADA COM 

BASE EM TAL FUNDAMENTO - INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. 

“É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em 

caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base 

em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, 

quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. (...) Embargos de 

declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl nos EDcl nos EDcl 

no AgRg no Ag 632184/RJ; Rel. Min. Nancy Andrighi; 3ª T.; Julg. 

19/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 264) Merece reforma a decisão que nega 

seguimento a recurso de agravo de instrumento com base na premissa de 

que o processo fora arquivado na primeira instância, máxime se referido 

arquivamento decorreu de evidente equívoco do juízo da causa, 

tempestiva e regularmente informado da interposição do recurso.” (TJMT - 

ED, 104529/2013, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013) (negrito 

nosso) Na hipótese dos autos, o erro de fato traduz-se na falsa 

percepção de que, com a composição realizada, as partes pretendiam a 

extinção da demanda, quando, na verdade, as partes pugnaram pela 

suspensão do feito até o cumprimento do acordo. Desse modo, deve ser 

suprido o vício em questão, notadamente porque repercutirá na análise do 

pedido de prosseguimento da demanda, em razão do descumprimento do 

acordo noticiado. 1 - Ante o exposto, este Juízo CONHECE dos embargos 

declaratórios, e, no mérito, JULGA PROCEDENTE o pedido da parte 

embargante, razão por que RETIFICA-SE a sentença de id. 10901302, que 

passará a conter os seguintes termos: “1 – Forte em tais fundamentos, 

este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as 

partes para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, em aplicação ao 

art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 2 – Por conseguinte, 

SUSPENDE-SE o curso da demanda a fim de que a devedora efetue o 

adimplemento da dívida, tudo com esteio no artigo 922 do Código de 

Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, não há razão para remeter 

o feito ao arquivo provisório, porquanto caso modificada a situação fática 

e sobrevindo descumprimento do acordo, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução, nos termos do parágrafo único do artigo 922 

do CPC. Custas e honorários advocatícios na forma convencionada. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE.” 2 – Passo seguinte, na petição de id. 

13073229 fora noticiado o descumprimento do acordo. Assim, conforme 

se colhe da composição de id. 9287734, o não cumprimento da avença 

implicaria no prosseguimento do feito, haja vista que constou 

expressamente da aludida transação que o processo ficaria suspenso, 

não ocorrendo a sua novação. Em outras palavras, não houve a formação 

de um título executivo judicial. Tanto que, na ocasião, fora corrigido o vício 

que levou à extinção do feito. Dessa feita, não cumpridos os termos do 

acordo, DETERMINA-SE o prosseguimento da demanda monitória, pelo 

valor confessado na composição. 3 – Passo seguinte, uma vez que a 

parte demandada se deu por citada na transação realizada e, não 

havendo o pagamento da dívida, tampouco oposição de embargos, este 

Juízo CONVERTE o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do 

art. 701, § 2º, do CPC. 4 – Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. 5 – CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 6 – Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar a parte 

executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias 

seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 

7 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e 

avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que 

estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código 

de Processo Civil). 8 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens 

móveis eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser 

depositados junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel 

depositário, responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos 

bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a 

liberação da penhora. 9 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de 

cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários 

para a remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a 

preclusão da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 10 – 

Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma 

autorizada nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem 
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preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente para que requeira as providências que entender necessárias 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 11 – FIXA-SE, 

desde já, os honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no 

caso de pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba 

será reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 12 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 07 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000046-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LOURENCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000046-78.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALINE LOURENCA DA SILVA RÉU: VIVO S.A. Trata-se de embargos de 

declaração opostos pela parte demandada, sob o fundamento de que a 

sentença proferida fora omissa na medida em que deixou de fundamentar 

os danos sofridos pela parte autora. Ainda, que haveria provas robustas 

nos autos acerca da utilização dos serviços pela parte demandante e que 

seria necessária a suspensão do feito até decisão a ser proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Pela análise das razões recursais, 

de rigor o não conhecimento do recurso de embargos de declaração. No 

caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença atacada. Afinal, fora lançada a respectiva 

fundamentação acerca do cabimento dos danos morais. Depois, eventual 

erro de julgamento deverá ser impugnado pela via recursal cabível. O que 

se vê é que a parte embargante pretende rediscutir a lide com fundamento 

diverso do que fora adotado pelo Juízo, consoante se extrai da leitura de 

suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado. 

Nesse sentido, segue o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - 

INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do 

Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas 

hipóteses de haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de 

se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente 

debatida no acórdão embargado. (Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 

2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo proposital).” Logo, por 

pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida 

decisão utilizando instrumento adequado. 1 – 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. 2 – 

Por oportuno, verifica-se que houve o cumprimento espontâneo da 

condenação, como se colhe da petição e documentos de id. 12545980 e 

id. 12545986. Assim, tendo em vista os poderes especiais outorgados no 

instrumento de mandato encartado no id. 4559407, com fulcro no item 

2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de id. 14811716 e, por 

conseguinte, autoriza a expedição do alvará em nome do causídico, como 

requerido. 3 – Depois, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para 

garantir-lhe ciência da liberação na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC. 4 

– Por fim, em que pese a manifestação da parte autora acerca do não 

cumprimento da obrigação de baixa das restrições de crédito, os 

documentos de id. 12545980, juntados pela parte ré revelam o 

cancelamento das restrições em nome da parte autora. Logo, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar acerca dos aludidos documentos de 

12545980, informando se houve o cumprimento da obrigação de baixa das 

restrições, valendo o silêncio como cumprimento total da obrigação pela 

parte ré. 5 – Em caso de quitação total das obrigações fixadas na 

sentença, manifestadas de forma expressa ou tácita, cumpridas as 

diligências determinadas nos itens 2 e 3, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. 6 – Por outro lado, em caso de manifestação 

diversa, CONCLUSOS os autos para apreciação. 7 – INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 07 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000461-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERENILDO RAMOS LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000461-95.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ERENILDO RAMOS LEITE Trata-se de embargos de 

declaração opostos pela parte demandada, sob o fundamento de que a 

sentença de id. 14733116 fora contraditória na medida em que deixou de 

reconhecer a validade da constituição em mora por meio de instrumento de 

protesto, além de que seria descabida a fixação de multa para restituição 

do veículo apreendido nos autos. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Pela análise das razões recursais, 

de rigor o não conhecimento do recurso de embargos de declaração. No 

caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença atacada. Afinal, fora lançada a respectiva 

fundamentação pela qual não seria válida a constituição em mora por meio 

do instrumento de protesto. Se discorda do entendimento adotado pelo 

Juízo, deverá a parte se valer do instrumento processual cabível a fim de 

pretender a modificação do julgado. Do mesmo modo, fora fixada multa em 

caso de descumprimento da determinação de restituição do veículo no 

prazo fixado. Se não pretende a sua incidência, basta à parte observar o 

prazo indicado para o adimplemento da obrigação, sendo certo que a multa 

somente incidirá em caso de descumprimento. Ademais, repita-se, a via 

adotada não comporta a discussão acerca do acerto ou não do julgado, 

mas, tão-somente, a presença dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, 

os quais não se encontram presentes. Eventual erro de julgamento deverá 

ser impugnado pela via recursal cabível. O que se vê é que a parte 

embargante pretende rediscutir a lide com fundamento diverso do que fora 

adotado pelo Juízo, consoante se extrai da leitura de suas razões 

recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado. Nesse sentido, 

segue o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de 

haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não 

pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir 

quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente debatida no 

acórdão embargado. (Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. 

Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo proposital).” Logo, por pretender o 

embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida sentença 

utilizando instrumento adequado. Ante o exposto, ausentes os 

pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo NÃO CONHECE 

dos embargos de declaração opostos, devendo a sentença atacada ser 

mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 07 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001624-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BORGES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

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

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001624-42.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JULIANO BORGES ALVES RÉU: BANCO ORIGINAL S/A I – Relatório 

Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com pedido 

indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por 

JULIANO BORGES ALVES em face de BANCO ORIGINAL S.A, todos 

qualificados nos autos, sob o argumento de que a parte requerida 

encerrou a conta bancária do autor de forma unilateral, arbitrária e 

abusiva. Afirma que iniciou sua relação comercial com o banco requerido 

em 26/01/2017, concretizando a abertura de conta corrente e derivados 

relacionamentos bancários. Sustenta que, como cliente da parte requerida, 

jamais teve seu nome lançado no cadastro de maus pagadores e que 

adimpliu todos os compromissos financeiros pactuados com a parte 

demandada. Segue narrando que, mesmo sem qualquer justificativa, o 

banco requerido, em 19/02/2018 encaminhou e-mail para o requerente 

informando que estava procedendo ao encerramento de sua conta 

corrente e demais relações comerciais, sem apresentação de motivo justo. 

Diante disso, requer a condenação da parte requerida em indenização por 

danos morais pela ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, com a 

confirmação da liminar pleiteada em inicial. À inicial junta diversos 

documentos. A decisão de ID n. 12640777 postergou a análise da tutela de 

urgência, designou audiência de conciliação, inverteu o ônus da prova em 

favor do autor e determinou a citação da parte requerida. Em petição de ID 

n. 12652649, a parte autora pugnou pela reconsideração da decisão, que 

foi mantida por este juízo (ID n. 12896164). Realizada audiência de 

conciliação, as partes não chegaram ao acordo, conforme termo de 

sessão de ID n. 13655428. A parte requerida apresentou contestação (ID 

n. 13964286), alegando, em síntese que agiu nos termos legais e que o 

encerramento se deu de forma justificável. Refuta as alegações da parte 

autora in totum e que, além disso, possui respaldo na jurisprudência para 

proceder ao encerramento da conta corrente, mesmo que de forma 

unilateral. Por fim, defende a inexistência de ato ilícito e de dano moral. 

Junta documentos à defesa. A certidão de ID n. 14830384 certificou a 

tempestividade da contestação apresentada e intimou a parte autora para 

apresentar impugnação no prazo legal. A réplica é vista no ID n. 

15390278. Os autos vieram conclusos. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste Juízo estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Não havendo preliminares e questões 

prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem como do 

art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois bem. A parte autora é 

consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a 

responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 

e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de 

culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das 

atividades desenvolvidas. Sem delongas, em que pesem as alegações da 

parte autora, de que o encerramento da conta tenha se dado sem justo 

motivo e que a parte requerida tenha perpetrado ato ilícito, nada disso 

restou demonstrado nos autos. Isso porque o contrato de abertura de 

conta corrente faculta às partes o encerramento da conta a qualquer 

tempo. Ademais, o banco requerido cumpriu a determinação contida na 

Resolução nº 2025 do Banco Central do Brasil, na medida em que realizou 

a comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato e 

concedeu prazo de 30 dias para adoção das providências relacionadas à 

rescisão do contrato, conforme documentação juntada pelo próprio autor 

(ID n. 1261475). Não se aplica, na espécie, portanto, a vedação prevista 

no artigo 39, incido IX do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, a 

manutenção obrigatória da relação contratual por qualquer das partes 

nesse caso viola o artigo 421 do Código Civil, que assegura a liberdade de 

contratação. A questão controvertida consistiria em verificar eventual 

abuso na rescisão unilateral de contrato bancário de conta corrente e de 

outros serviços correlatos, por iniciativa da instituição financeira. O 

documento de ID n. 12614812 encaminhado ao autor pela ouvidoria do 

banco requerido demonstra que o encerramento da conta corrente se deu 

“em face da inexistência de interesse comercial”. Dessa forma, restou 

demonstrado o motivo – apesar de que a motivação não é exigida pela 

norma - além do que, no próprio e-mail endereçado ao autor e juntado por 

ele nos presentes autos (ID n. 1261475), o banco requerido afirma que o 

motivo do encerramento é porque “não temos interesse em continuar com 

nosso relacionamento”. Demonstrada a comunicação prévia pelo banco 

requerido e o motivo para o encerramento de forma unilateral, não é o 

caso de conduta abusiva por parte da instituição financeira ré. De fato, 

mesmo se tratando de contrato de consumo, de que os contratos 

bancários são espécie, conforme já reconhecido tanto pelo colendo 

Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297) como pelo egrégio Supremo 

Tribunal Federal (ADI 2591), a vedação prevista no inciso IX do art. 39 do 

CDC, não incide na espécie. Com efeito, a norma em questão trata da 

recusa do fornecedor em vender ou prestar serviços a quem se disponha 

a adquiri-los mediante pagamento imediato, não se adequando, portanto, 

às condições próprias de contratos de trato sucessivo, como os contratos 

bancários. Diz o referido artigo: Art. 39. É vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] IX - recusar a 

venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se 

disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento , ressalvados os casos 

de intermediação regulados em leis especiais; No caso das relações 

bancárias, em geral constituídas mediante contratos de dinâmica duração, 

de execução continuada, intuitu personae - como nos casos de conta 

corrente bancária e de cheque especial -, que exigem da instituição 

financeira frequentes pesquisas cadastrais e análise de riscos, entre 

outras peculiaridades, não há como se impor, como aos demais 

fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo 

consumidor, a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do 

CDC. Em tais contratos, a liberdade para contratar deve ser plena, não 

estando o banco obrigado a celebrar (ou manter) contrato de abertura de 

conta corrente ou de outro serviço bancário (cheque especial, cartão de 

crédito, etc.) com qualquer pessoa, física ou jurídica, quando tal 

contratação, do ponto de vista mercadológico ou institucional, não lhe 

pareça (ou não mais lhe pareça) adequada e segura. Por isso, no que se 

refere à rescisão (ou resilição) dos contratos de conta corrente, a 

legislação de regência, consolidada pela Resolução BACEN/CMN nº 

2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN nº 

2.747/2000, assim estabelece: Art. 12. Cabe à instituição financeira 

esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão 

do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das 

partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições 

mínimas: I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o 

contrato; II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão 

do contrato; III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque 

em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse 

último, de que as inutilizou; IV - manutenção de fundos suficientes, por 

parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com 

a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; V - 

expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a 

utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta 

de depósitos à vista. Parágrafo 1º A instituição financeira deve manter 

registro da ocorrência relativa ao encerramento da conta de depósitos à 

vista. Parágrafo 2º O pedido de encerramento de conta de depósitos deve 

ser acatado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, 

revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados 

dentro do prazo de prescrição, deverão ser devolvidos pelos respectivos 

motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o emitente 

de suas obrigações legais. Portanto, mesmo após exercida a autonomia 

que leva à contratação, podem as partes contratantes rescindir 

unilateralmente os contratos de conta-corrente e de outros serviços 

bancários. No mesmo sentido, dispõe o Código Civil de 2002 em seu art. 

473: “A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou 

implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra 

parte”. Cabe registrar que, no presente caso, a relação contratual, a teor 

dos autos, a relação contratual entre as partes iniciou-se em 26/01/2017, 

tendo perdurado somente até 19/02/2018, data em que o cliente foi 
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notificado pelo banco. Em vista disso, e considerando, ademais, a 

natureza das relações estabelecidas nos contratos de prestação de 

serviços bancários, não se pode equipará-los aos denominados contratos 

cativos de longa duração. Sobre estes, destaca-se a sempre valiosa lição 

da ilustre Professora CLÁUDIA LIMA MARQUES: Nesses contratos de 

trato sucessivo a relação é movida pela busca de uma segurança, pela 

busca de uma futura, prestação, status ou de determinada qualidade nos 

serviços, o que reduz o consumidor a uma posição de 'cativo' - cliente do 

fornecedor e de seu grupo de colaboradores ou agentes econômicos. 

Após anos de convivência, da atuação da publicidade massiva 

identificando o status de segurado, de cliente ou de conveniado a 

determinada segurança para o futuro, de determinada qualidade de 

serviços, após anos de contribuição, após atingir determinada idade e 

cumprir todos os requisitos exigidos, não interessa mais ao consumidor 

desvencilhar-se do contrato." (in Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 4. ed. São Paulo. RT, 

2002, p. 88). No caso dos contratos bancários, com efeito, não se 

identificam essas características, uma vez que nenhuma expectativa de 

segurança futura acha-se envolvida no contrato de conta corrente e 

serviços acessórios, normalmente sujeito a reavaliações periódicas 

decorrentes da possibilidade de mudança na situação financeira do 

correntista. Portanto, à luz da normatização aplicável ao caso, não há 

impedimento para a rescisão unilateral dos contratos das contas de 

depósito bancários e de outros serviços, bastando, para tanto, 

"comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato", 

procedimento que foi adotado pelo banco recorrente, conforme 

reconhecido pelo próprio autor. Portanto, não se verificando o abuso 

alegado na inicial, decorrente da rescisão unilateral do contrato, não há 

que se falar em condenação por danos morais. A propósito: CIVIL. 

ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de 

apelação em face de sentença de improcedência, cuja ação tinha como 

causa de pedir o encerramento indevido de conta-corrente. 2. É possível 

que a instituição bancária encerre unilateralmente conta-corrente, desde 

que o faça com amparo na Resolução n.º 2.025 do Banco Central. 3. Não 

restou caracterizada qualquer conduta ilícita por parte da instituição 

financeira ao proceder ao encerramento unilateral da conta-corrente em 

nome do autor, não havendo que se falar em responsabilidade civil a 

ensejar indenização por dano moral. 4. Recurso conhecido e desprovido. 

(TJ-DF 20170610062790 DF 0006155-39.2017.8.07.0006, Relator: 

SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/02/2018 . Pág.: 208/234). 

CONTRATO. CONTA CORRENTE. RESILIÇÃO OU ENCERRAMENTO 

UNILATERAL. MOTIVO. DANO MORAL. 1. As partes podem encerrar 

unilateralmente um contrato por tempo indeterminado, desde que respeitem 

as condições contratuais e legais para tanto. 2. A norma não prevê, como 

condição para encerramento de conta corrente, a informação acerca dos 

motivos. O contrato também não previu obrigatoriedade, a nenhuma das 

partes, de justificar eventual vontade de descontinuar o relacionamento 

jurídico. 3. O banco respeitou as condições do encerramento unilateral, 

consubstanciado no dever de comunicar previamente o fato à parte 

adversa. Com isso, o dano moral não decorreu do encerramento, 

porquanto ele não foi abusivo. Cumpria à autora a prova do dano sofrido, 

ônus do qual não se desincumbiu. 4. Recurso não provido.(TJ-SP 

10918814220178260100 SP 1091881-42.2017.8.26.0100, Relator: Melo 

Colombi, Data de Julgamento: 08/08/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 08/08/2018). AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE - ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE - DANO 

MORAL - INOCORRÊNCIA - Contrato em discussão que deve ser analisado 

sob o prisma da boa-fé contratual, nos termos dos arts. 113 e 422, do 

Código Civil - Negativação decorrente da cobrança de encargos pela 

conta corrente não movimentada - Caso em que a correntista não solicitou 

o encerramento - Dano moral que não comporta majoração - Verba 

honorária que deve ser mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10001364420188260003 SP 1000136-44.2018.8.26.0003, Relator: Sérgio 

Shimura, Data de Julgamento: 18/09/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/09/2018). III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC). No mais, 

este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004182-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA XAVIER MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

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 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004182-21.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

THALYTA XAVIER MIRANDA RÉU: VIVO S.A. I - Relatório Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais movida por THALYTA XAVIER MIRANDA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), ambos qualificados nos autos. Aduz a 

requerente que, ao realizar compras a prazo no comércio legal, teve 

crédito negado devido a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito por parte da requerida. Alega ainda não possuir negócio jurídico 

com a promovida. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo a 

declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais. 

Inicial recebida no id. 9322434. Contestação de id. 10195574, pugnando 

pela improcedência da ação ante a existência de negócio jurídico, bem 

como a aplicação de litigância de má-fé. Audiência de 

conciliação/mediação inexitosa, conforme id. 10423437. Impugnação à 

contestação no id. a qual reconhece que possui contratação de plano 

telefônico com a requerida, como também requer o afastamento da 

litigância de má-fé. Saneamento do feito no id. 11759611. Intimadas a 

especificarem as provas que pretendem produzir, a requerida pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (id. 12867582), sendo que a autora 

quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. II - Fundamentação 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Considerando que os elementos necessários à 

formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos autos, a demanda 

encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. A parte autora é 

consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a 

responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 

e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de 

culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das 

atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de que o desate da 

questão passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato 

negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No 

caso judicializado, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar 

que não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa 

última (a parte demandada) e que deriva da elementar regra probatória 

“negativa non sunt probanda”. Sob esse quadrante, não haveria como se 

exigir da parte demandante prova de fatos negativos, principalmente 

quando se tratar de hipótese em que a parte nega a existência do fato 

legitimador da situação contra a qual se insurge. A requerida juntou com a 

contestação os extratos com inúmeras ligações telefônicas que teriam 

sido originadas do terminal em nome da parte autora, que comprovam a 

efetiva utilização dos serviços contratados. Além do mais, consta a 

juntada do link de gravação telefônica em que a parte autora confirma a 

contratação do serviço diretamente com o atendente da empresa 

demandada, o que revela, indene de dúvida, a existência de relação 

jurídica material entre as partes. Acerca dessa prova, oportunizada a 

manifestação da parte autora, a mesma reconheceu o vínculo jurídico. 

Sendo assim, restando incontroversa a existência da relação jurídica em 

questão e dos débitos relacionados à utilização do serviço, a negativação 

fora legítima, de modo que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela parte 

demandada, tampouco danos morais a serem indenizados. III – Dispositivo 
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Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º 

do CPC), contudo, condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 

98 do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. 

Uma vez que restou devidamente provada a existência da relação jurídica 

negada, incialmente, pela parte autora, na exordial, agiu o autor como 

litigante ímprobo na medida em que se utilizou de medida judicial a fim de se 

valer de pretensão manifestamente incontroversa. Desse modo, este Juízo 

APLICA a pena de litigância de má-fé, na forma do artigo 80, inciso I, do 

CPC, e CONDENA a parte autora ao pagamento de multa de 3% sobre o 

valor da causa e a indenizar a parte ré no patamar de 15% sobre o valor 

da causa, conforme permite no artigo 81 do CPC. No mais, este Juízo 

EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001024-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/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))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001024-55.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUIZ MARIO TELES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. I 

- RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por 

LUIZ MARIO TELES DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA S/A (VIVO), 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento de que a parte 

demandada promoveu a negativação do seu nome, sem que houvesse 

qualquer relação jurídica entre as partes. Requer, portanto, a declaração 

de inexistência dos débitos que originaram a restrição de crédito, além de 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a requerida 

apresentou a resposta de id. 6091473, aduzindo, em síntese, que houve a 

regular prestação do serviço e que a cobrança é devida. Ainda, a 

ausência de provas dos danos morais e dos requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil, bem como a condenação da requerente por 

litigância de má-fé. Audiência de conciliação/mediação inexitosa, conforme 

id. 6091473. Impugnação à contestação de id. 7319189. Decisão 

saneadora de id. 11757379, momento ao qual determinou a intimação das 

partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. Petição da 

requerida de id. 11883988, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. O 

requerente quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. II - 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1 - DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Com relação 

à arguição de falta de interesse de ação do requerente por não ter 

procurado primeiramente a resolução via administrativa, verifica-se que tal 

alegação não merece guarita, pois o CDC, em seu art. 6º, VII, bem como o 

art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, garante ao autor o acesso ao 

poder judiciário, não necessitando desta feita do exaurimento da via 

administrativa para a postulação de demanda judicial. Nesse sentido: 

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS – INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DO 

EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas relações de consumo o dever 

de exibição de documento decorre de imposição da Legislação 

Consumerista, não se submetendo a exigência de prévio requerimento 

administrativo. Para condenação da verba honorária da parte demandada 

em ação cautelar, deve restar demonstrada a resistência da instituição 

financeira em exibir os documentos vindicados, aplicando-se o princípio da 

causalidade. (Grifado nosso)" Isto posto, REJEITA-SE a preliminar arguida. 

2.2 - DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Analisando a peça 

vestibular, verifica-se estar presentes todos os requisitos ensejadores ao 

seu recebimento, não havendo que se falar em seu indeferimento. 

Ademais, insta salientar que a parte requerente juntou extrato balcão 

SPC/SERASA, emitido por órgão competente (Câmara de Dirigentes 

Lojistas), documento apto a demonstrar a sua inscrição pela requerida nos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual REFUTA-SE a pretensão 

de indeferimento da exordial. 2.3 - DO MÉRITO O caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 

355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, necessidade de 

dilação probatória, uma vez que os documentos acostados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito. Não havendo preliminares e questões 

prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem como do 

art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois bem. A parte autora é 

consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a 

responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 

e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de 

culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das 

atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de que o desate da 

questão passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato 

negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No 

caso judicializado, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar 

que não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa 

última (a parte demandada) e que deriva da elementar regra probatória 

“negativa non sunt probanda”. Sob esse quadrante, não haveria como se 

exigir da parte demandante prova de fatos negativos, principalmente 

quando se tratar de hipótese em que a parte nega a existência do fato 

legitimador da situação contra a qual se insurge. Nesse ponto, a instituição 

demandada juntou, com a contestação, documentos extraídos de telas 

sistêmicas que apontam a parte autora como usuária dos serviços por ela 

prestados, o que revela a existência de relação jurídica material entre as 

partes. Além do mais, as telas indicam os mesmos dados pessoais que 

aqueles indicados pela parte autora na exordial. Nesse sentido, acerca da 

valoração de tais provas já se decidiu: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. 

INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA 

AUTORA - PRINT TRAZIDO PELA RÉ QUE É DE SER ACOLHIDO COMO 

PROVA, NA MEDIDA EM QUE TRAZ OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS 

(NOME DA AUTORA, NÚMERO DE RG E DE CPF, LOCAL ONDE PROCEDIDA 

A INSTALAÇÃO E DADOS DA CONTA – PENDÊNCIA EXISTENTE QUE 

ENSEJA A NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL INEXISTENTE. Apelação 

improvida. (TJSP; Apelação 1015342-73.2013.8.26.0068; Relator (a): 

Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Barueri - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de 

Registro: 06/02/2018) (negritei)” Em que pese entendimento anterior deste 

magistrado, promove a sua alteração a fim de adequar à corrente já 

adotada em casos idênticos, como se vê na ementa acima citada. Sendo 

assim, os “prints” trazidos pela requerida devem ser acolhidos como 

prova, na medida em que traz todos os elementos necessários para tanto, 

em especial os dados pessoais da parte demandante, indicando a 

existência de pendência que ensejou a negativação. Bem por isso, diante 

da comprovação da origem da dívida, a negativação fora legítima, de modo 

que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela parte demandada, tampouco 

danos morais a serem indenizados. III - DISPOSITIVO Diante do exposto, no 

que toca à lide principal, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial pela parte demandante. CONDENA-SE a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da dívida 

(art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação essa suspensa por força do § 

3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita. No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, 

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

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002580-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

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

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002580-92.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ALICE CRISTINA 

TENANI I – Relatório BANCO BRADESCO S/A ajuizou a presente ação de 

busca e apreensão em face de ALICE CRISTINA TENANI, ambos já 

qualificados neste processo, uma vez que a parte ré teria deixado de 

efetuar o pagamento das parcelas mensais referentes ao contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária pactuado entre as 

partes. Diante disso, pleiteia o autor liminarmente a expedição de mandado 

de busca e apreensão, bem como a procedência da presente ação. Com a 

inicial, juntou documentos. O despacho de id. 6098293 determinou a 

emenda da inicial a fim de que o autor juntasse cópia legível do contrato de 

financiamento, bem como comprovasse o pagamento das custas 

processuais, o que fora realizado nos ids. 6788045, 6788056, 6788062, 

6788067 e 6810544. A liminar de busca e apreensão foi deferida na 

decisão de id. 6840726, ocasião em que o Juízo promoveu a inclusão de 

restrição no veículo pelo sistema Renajud. A parte autora opôs embargos 

de declaração, alegando omissão na decisão, uma vez que não teria 

incluído a verba honorária na dívida (id. 7264060). A decisão de id. 

11336879 não conheceu dos embargos opostos. No id. 11611666, a parte 

autora pugnou pela baixa da restrição de circulação do veículo inserida 

pelo Juízo, o que fora indeferido (id. 12567894). A parte demandada fora 

citada e o veículo apreendido, conforme se colhe da certidão e auto de 

apreensão de id. 14499255 e id. 14499570. A parte demandada 

apresentou a resposta de id. 14771992, alegando, preliminarmente, a 

extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que não houve a 

comprovação da mora. No mais, aduz a ilegalidade dos encargos 

cobrados e a inexigibilidade de pagamento do valor total da dívida para fins 

de purgação da mora. A réplica à contestação é vista no id. 15351939. Na 

petição de id. 15357332, a parte autora reitera o pedido de baixa da 

restrição pelo sistema Renajud. Vieram os autos conclusos. II - 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Sem delongas, o direito de o credor 

fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69: “Art. 3º. O proprietário fiduciário 

ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida 

pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” 

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no 

artigo 2º, § 2º, do aludido decreto: “§ 2º. A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” No mesmo 

sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece: “A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” 

Vale ressaltar que, nos termos do que fora acenado, é indispensável que 

a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do domicílio do 

devedor, conforme constar no contrato, prescindindo da notificação 

pessoal do devedor, a exemplo do que já decidiu o STJ: “ARRENDAMENTO 

MERCANTIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA DO RELATOR, NA ORIGEM, CONFIRMADA PELO 

COLEGIADO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MORA 

EX RE. INADIMPLEMENTO OCORRE NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO 

CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

DEMONSTRAÇÃO DA MORA. PODE SER FEITA MEDIANTE PROTESTO, 

POR CARTA REGISTRADA EXPEDIDA POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE 

TÍTULOS OU DOCUMENTOS, OU POR SIMPLES CARTA REGISTRADA COM 

AVISO DE RECEBIMENTO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL, PARA SE AMOLDAR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS 

PELO LEGISLADOR. (...) 4. Consoante a lei vigente, para a comprovação 

da mora, basta o envio de notificação por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso 

seja a do próprio destinatário. Com efeito, como não se trata de ato 

necessário para a caracterização/constituição da mora - que é ex re -, 

não há impossibilidade de aplicação da nova solução, concebida pelo 

próprio legislador, para casos anteriores à vigência da Lei n. 13.043/2014. 

5. Com efeito, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - 

para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e 

apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante 

protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos 

ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento 

- em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de 

recebimento seja do próprio destinatário. 6. Recurso especial provido. 

(STJ. REsp 1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016) (destaquei) Passo 

seguinte, cumpre dizer que o protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor, conforme também já pacificou a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO 

POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 

83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 

320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam 

esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de 

origem registrou expressamente não haver comprovação válida de 

notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível 

intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as 

possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para 

afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório,o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) 

(destaquei) No vertente caso, verifica-se que a notificação extrajudicial 

enviada pelo banco sequer foi entregue pelo motivo “outros” “Ent. Int. N 

Autorizada” (id. 6094330). Observa-se, ainda, que o endereço indicado na 

notificação extrajudicial é o mesmo constante do mandado de citação, em 

que o réu fora localizado pelo Sr. Oficial de Justiça (id. 14328233). Ou 

seja, em que pese o autor ter protestado o título, não restou demonstrado 

o esgotamento das tentativas de localização da parte ré no endereço 

indicado no contrato, necessário para a utilização do protesto por edital 

como meio hábil a comprovação da mora do devedor para fins de busca e 

apreensão do objeto da demanda. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO 

COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 

endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (TJMT - GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 152 de 683



QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, 

Publicado no DJE 20/07/2018) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS 

COMPROBATÓRIOS COM FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. 2- O mero argumento por parte do banco/apelado de que a 

notificação foi devolvida por três vezes, com a informação de ausente, 

não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do 

Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital. 3 - A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

“Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por 

meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de 

localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes 

do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. (TJMT - 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) 

(destaquei) No ponto, não obstante ter sido levado a cabo o cumprimento 

da liminar de busca e apreensão do bem, o feito em tela carece de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo 

que a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se 

impõe. III - Dispositivo Posto isso, este Juízo JULGA EXTINTO o feito, na 

forma do artigo 485, inciso VI, do CPC e REVOGA, por conseguinte, a 

liminar de busca e apreensão, devendo o veículo ser restituído à parte 

demandada no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária, no 

importe de R$ 500,00, limitado ao valor de R$ 20.000,00. Ainda, 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

PROMOVA-SE a baixa da restrição inserida no prontuário do veículo, por 

meio do sistema Renajud. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 

12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002750-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE DA SILVA HURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002750-98.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLEIDIANE DA SILVA HURTADO RÉU: VIVO S.A. Trata-se de ação 

ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora fora 

intimada para justificar seu não comparecimento em audiência de 

conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção (id. 

14555529). Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o 

prazo concedido sem se manifestar, conforme certidão de id. 15413956. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela, percebe-se que a parte autora não realizou 

as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, sobretudo em razão de não ter comparecido a audiência de 

conciliação previamente designada por este Juízo e, principalmente por 

haver alterado seu endereço sem informar o juízo. Importante registrar o 

disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo único do Código de Processo 

Civil: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: (...) V – declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva; (Destaque)” “Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. (Destaque)” Dessa forma, nota-se 

ser dever da parte manter o endereço atualizado, assim, não tendo a parte 

autora atualizado no processo o endereço onde seria encontrado, haja 

vista que a tentativa de localização da parte fora infrutífera (id. 6695037), 

deve este processo ser extinto sem o julgamento do mérito. À vista dessa 

circunstância, aliada ao fato de que a parte autora não atendeu ao 

comando judicial para apresentar justificativa no prazo concedido, 

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. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000895-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000895-50.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. I - RELATÓRIO Trata-se de ação movida por LEONARDO 

DA SILVA SOUZA em desfavor de BRADESCO CARTÕES S/A. Aduz o 

requerente que teve seu nome inserido indevidamente pelo requerido nos 

órgãos de proteção ao crédito. Alega ainda que não possui negócio 

jurídico com o promovido. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo a 

declaração da inexistência do débito em questão, bem como reparação 

por danos morais. Despacho inicial de id. 7979946, deferindo a gratuidade 

de justiça, bem como a inversão do ônus da prova. Audiência de 

conciliação inexitosa, conforme id. 9430684. Contestação de id. 9478511, 

à qual o requerido pugna pela improcedência da ação, ante a legitimidade 

do débito, bem como a condenação do requerente por litigância de má-fé. 

A parte requerente, apesar de devidamente intimada, não apresentou 

impugnação. Saneamento do processo no id. 11759616. Intimadas as 

partes acerca da especificação de provas, o autor quedou-se inerte e o 

requerido manifestou pelo julgamento antecipado da lide. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 
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processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos 

autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. A 

parte autora é consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. Bem 

por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos 

artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à 

demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do 

risco-proveito das atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de 

que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a 

prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua 

inexistência. No caso judicializado, significa dizer que a parte autora 

nunca poderia provar que não contratou com a parte demandada, 

incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que deriva da 

elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob esse 

quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova de 

fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, além de se tratar de fato negativo puro, houve 

a inversão do ônus da prova, de modo que incumbiria à parte demandada 

trazer aos autos as provas da existência da relação contratual em 

questão. Nesse ponto, a instituição demandada juntou, com a contestação, 

os contratos de adesão que comprovam o efetivo negócio jurídico entre as 

partes. Acerca dessa prova, mesmo oportunizada a manifestação da 

parte autora, quedou-se silente. Sendo assim, restando incontroversa a 

existência da relação jurídica em questão e dos débitos relacionados à 

utilização do serviço, a negativação fora legítima, de modo que inexiste 

qualquer ato ilícito praticado pela parte demandada, tampouco danos 

morais a serem indenizados. III - DISPOSITIVO Diante do exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação 

essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Uma vez que restou devidamente 

provada a existência da relação jurídica negada, inicialmente, pela parte 

autora, na exordial, agiu o autor como litigante ímprobo na medida em que 

se utilizou de medida judicial a fim de se valer de pretensão 

manifestamente incontroversa. Desse modo, este Juízo APLICA a pena de 

litigância de má-fé, na forma do artigo 80, inciso I, do CPC, e CONDENA a 

parte autora ao pagamento de multa de 3% sobre o valor da causa e a 

indenizar a parte ré no patamar de 15% sobre o valor da causa, conforme 

permite no artigo 81 do CPC. No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado 

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

INTIME-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 8 de novembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003086-34.2018.8.11.0006

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:

RAKELLY GOMES CASTRILLON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003086-34.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RAKELLY GOMES CASTRILLON I – Relatório Trata-se de ação de busca e 

apreensão em que a empresa requerente alega, em síntese, que a 

requerida firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz que a parte 

requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações. Requer a busca e apreensão do bem, a citação da parte 

requerida para apresentar contestação, bem como que seja consolidado 

na posse do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida, determinando-se a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo (id. 14124843). Cumprimento da liminar e citação da 

parte requerida (id. 14203441). A certidão de id. 15033265 revela o 

decurso do prazo de resposta da parte demandada. A parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 16005283). O processo 

veio concluso. II – Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que o 

requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento 

do bem alienado fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida 

tenha sido regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, 

deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta (id. 

15033265). Sendo assim, não havendo contestação do requerido nos 

autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se impõe. No caso, 

além da ausência de contestação que impõe a presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já mencionado, a 

sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito substancial 

invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, 

mormente pela cédula de crédito bancário e pela notificação extrajudicial 

de id. 14056442, demonstrando a mora do requerido. Logo, em atenção ao 

que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o feito comporta 

julgamento antecipado da lide. É de se observar que, executada a liminar, 

no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar 

a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), 

ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do 

Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora regularmente citado, o 

requerido não se valeu de nenhuma das faculdades asseguradas pela 

legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003571-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DA SILVA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003571-68.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

SILVANO DA SILVA DUARTE RÉU: BANCO BMG I – Relatório Trata-se de 

ação de indenização ajuizada por SILVANO DA SILVA DUARTE em face 

de BANCO BMG SA, ambos qualificados nos encarte processual, sob o 

argumento de que seu nome fora incluído nos órgãos de restrição ao 

crédito pela parte demandada, sem que tivesse pactuado com a ré o 

instrumento contratual que deu origem à negativação. Requer, portanto, a 

declaração de inexistência do débito, além de indenização por danos 

morais. Com a inicial juntou documentos. A inicial foi recebida na decisão 

de id. 8081119, ocasião na qual foi deferida a inversão do ônus da prova, 

deferiu a liminar pleiteada, designou audiência de conciliação e determinou 

a citação da parte ré. Devidamente citada, a parte demandada apresentou 

resposta no id. 9977205, aduzindo em preliminar a impugnação ao valor da 

causa e o não cabimento da gratuidade concedida ao autor. No mérito, 

arguiu a inexistência de ato ilícito, o exercício legal do direito, a ausência 

de cobrança indevida e a consequente ausência dos requisitos 

ensejadores da responsabilidade civil. Tentada a conciliação, ela restou 

inexitosa (ID n.9683281). A réplica é vista no ID n. 10300930. O feito fora 
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saneado no id. 12265456, ocasião em que foram rejeitadas as preliminares 

suscitadas e o juízo determinou a intimação das partes para especificarem 

as provas a serem produzidas. Tanto a parte demandante (ID n. 

12312648), quanto a parte demandada (ID n. 12462016) se manifestaram 

pela inexistência de outras provas. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos 

autos, aliado ao fato de que as partes, devidamente intimadas a se 

manifestarem informaram a inexistência de interesse na produção de 

novas provas, a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Destarte, não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora, conforme 

disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. No 

ponto, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, 

pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de 

quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer 

que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte 

demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que 

deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob 

esse quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova 

de fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, por se tratar de fato negativo puro, incumbe à 

parte demandada trazer aos autos as provas de que a inscrição nos 

órgãos de restrição ao crédito fora devida e a existência da dívida em 

comento, o que não fez. A parte demandada juntou documentos que 

demonstram contratação pelo autor de empréstimo com desconto em folha 

de pagamento, em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 60,79 firmado em 

janeiro de 2013. Mas não demonstrou qual suposto débito que Constou do 

contrato anexado autos pela demandada (ID n. 9977220): “Em face do 

empréstimo celebrado nesta data, cujo pagamento será realizado mediante 

desconto mensal da folha de pagamento/benefício previdenciário, é a 

presente para autorizar a essa agência bancária a retenção do valor a ser 

liberado – da importância necessária à liquidação e/ou amortização do(s) 

seguintes empréstimo(s) de minha responsabilidade abaixo 

discriminado(s), inclusive em outras instituições financeiras”. Tal contrato, 

ao que consta dos autos, foi objeto de renegociação de um empréstimo 

realizado pelas partes em 10/06/2010. A parte demandada não justificou a 

ocorrência do suposto débito pelo autor, não juntou o histórico de 

descontos/pagamentos, não justificou o motivo das constantes cobranças 

e do apontamento realizado no nome do autor no valor de R$ 851,06 (ID n. 

8047188). Dessa forma, em que pese ter comprovado a ocorrência de 

contrato firmado entre as partes, não comprovou se ainda permanece em 

vigor, se já foi completamente quitado ou, se não for esse o caso, a 

quantidade de parcelas devidas pelo autor. Tal ônus lhe incumbia, seja 

pela hipossuficiência do autor/consumidor, pela verossimilhança de suas 

alegações, seja pelo fato de que o juízo inverteu o ônus da prova desde o 

primeiro despacho. A parte demandada não justificou também eventual 

ausência de desconto na folha de pagamento do autor por sua culpa. É 

certo que em casos de empréstimos consignados, cabe à instituição 

credora proceder aos descontos ou, em caso de ausência de margem, 

nos termos contratos, notificar o consumidor para emitir boletos ou 

contratar outra forma de recebimento dos débitos, o que não restou 

demonstrado nos presentes autos. Caso a demandada tivesse 

colacionado aos autos o histórico de pagamento pela autora e restasse 

comprovado que a ré não procedeu ao desconto em algum mês, caberia à 

ré comprovar o motivo e, sendo legítimo, a cobrança e a inscrição seriam 

lícitas. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM FOLHA 

DE PAGAMENTO – SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO EM RAZÃO DE 

LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR - INADIMPLENCIA 

VERIFICADA – POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO DEVEDOR – 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – ENDEREÇO DE NOTIFICAÇÃO DA 

NEGATIVAÇÃO – ENDEREÇO CONTRATUAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO – 

DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. No caso de inadimplência admitida pelo devedor, não há 

qualquer empecilho à sua negativação pelo credor, haja vista 

caracterizar-se como exercício regular do direito.2. O art. 43, § 2º, do CDC 

expressamente prevê que a “abertura de cadastro, ficha, registro e dados 

pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao 

consumidor, quando não solicitada por ele”; assim, de acordo com a 

legislação vigente, a comunicação deve ser realizada previamente à 

inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, a fim de 

oportunizar ao mesmo o pagamento imediato da dívida, a retificação de 

dados ou, ainda, as providências necessárias a evitar situações 

constrangedoras.3. A comunicação do consumidor tem que ser prévia à 

inscrição e é de obrigação do órgão responsável pela manutenção do 

cadastro, e não do credor (STJ, Súmula n. 359).4. A obrigação do órgão 

de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço 

indicado pelo credor, não sendo sua incumbência a averiguação dos 

dados apresentados pela parte interessada na negativação.5. O dever de 

informação é ínsito ao negócio jurídico celebrado entre as partes, cabendo 

ao devedor informar ao credor qualquer mudança de endereço, sob pena 

de arcar com os prejuízos advindos de sua não informação. 6. Não há 

qualquer irregularidade na notificação da negativação feita no endereço 

contratual quando o devedor não informar sua mudança de endereço. (Ap 

3703/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017). 

Contudo, no presente caso, a ré alega de forma genérica que o autor ficou 

inadimplente sem afirmar qual (is) parcela(s) seriam devidas e o motivo. 

Ou seja, em que pese ter demonstrado que houve – não se pode afirmar 

que permanece – relação contratual entre as partes, tudo foi afirmado de 

forma aleatória, sem a juntada dos documentos que lhe competiam. 

Ademais, as cobranças encaminhadas pela instituição financeira ao autor 

(ID n. 8047188, 8047236 e 8047397) afirmam que tal débito se trata de 

parcela de financiamento de automóvel, inclusive com ação de busca e 

apreensão já ajuizada em face do autor, sendo que o próprio autor afirma 

que sequer possui veículo. Assim, invertido o ônus da prova, a parte 

demandada, hipersuficiente na relação de consumo, não se desincumbiu 

de seu ônus. Aliás, muito embora defenda a contratação regular da dívida 

com a parte autora, repita-se, não trouxe documentos ou, ao menos, 

evidências, que comprovassem a dívida. Ou seja, no que toca à 

contratação que originou a negativação discutida nos autos, a parte ré 

não juntou aos autos o contrato assinado pela parte autora, tampouco 

demonstrou a existência do alegado débito. Logo, não restou comprovado 

nos autos que a inscrição ora discutida fora devida. Sendo assim, 

restando provada a negativação indevida, como ocorrera em relação à 

parte autora, o evento moralmente danoso é presumido, restando 

imperativo o dever de indenizar. Nessa toada, Rui Stoco ensina que: “A 

causação de dano moral independe de prova, ou melhor, comprovada a 

ofensa moral o direito à indenização desta decorre, sendo dela presumido. 

Desse modo a responsabilização do ofensor origina do só fato da violação 

do neminem laedere. Significa, em resumo, que o dever de reparar é 

corolário da verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo 

incogitável, a prova do prejuízo” (in Responsabilidade Civil, 4ª Edição, 

Editora RT, São Paulo, 1999, pág. 722). Com relação aos danos morais, a 

prestação de serviço não ofereceu as condições que dele se esperava, 

ou seja, fora defeituoso, o que redundou em prejuízos de ordem moral à 

parte autora, devendo ser, então, indenizada. Corroborando o raciocínio 

ora desenvolvido, o seguinte julgado: “o agir ilícito da parte ré, 

consubstanciado na injusta e negligente cobrança de um débito 

inexistente, o dano moral dele advindo e o nexo de causalidade entre o ato 

e o prejuízo ao patrimônio moral da parte Autora, ensejam o pagamento de 

indenização à vítima da conduta ilícita. A cobrança de valores indevidos é 

causa idônea a ensejar danos morais, porquanto a parte foi submetida à 

coação desnecessária e abusiva para o pagamento de dívida inexistente. 

(TJMT. TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 

529/2012 CLASSE II - 1 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

DIAMANTINO. Data de Julgamento: 05-07-2012) (negritei)”. RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO NÃO EFETUADO POR OMISSÃO DO 

RECORRENTE – INSERÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES 

– DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO 
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– VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

1-Infere-se do caderno processual que a inércia do órgão pagador em 

efetuar os descontos decorreu da falta de providências do 

Banco/Apelante. Inobstante isso, em vez de reconhecer o erro, o 

Recorrente procedeu à inscrição indevida do nome da Apelada no 

cadastro do SPC e da SERASA, configurando ato ilícito a engendrar a 

reparação do dano. 2-Na hipótese, há nexo de causalidade entre a 

manutenção indevida do nome da Recorrida na Serasa e o dano 

provocado por essa conduta ilícita, sendo de rigor a fixação de 

condenação por dano moral, o qual é in re ipsa, ou seja, prescinde de 

prova.3-O valor da reparação civil por dano moral decorrente de 

negativação na Serasa por falha administrativa da Recorrente, na quantia 

de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais), é condizente com o 

ato praticado.(Ap 51399/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2015, 

Publicado no DJE 16/02/2015). Pois bem, no que atine ao quantum a ser 

indenizado, este Juízo entende que, neste caso, o valor deve ser fixado 

levando-se em consideração a necessidade de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportados pela parte 

autora, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual DECLARA a 

inexistência do débito em discussão nos presentes autos. Ainda, 

CONDENA a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais) em favor 

da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da 

citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da 

sentença. CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC). No 

mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002199-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO TREVIZAN LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002199-50.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: MARCO AURELIO 

TREVIZAN LOPES Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BANCO HONDA S/A em face de MARCO AURÉLIO TREVIZAN LOPES. 

Realizados alguns atos processuais, diante da não localização do veículo 

objeto da demanda, adveio manifestação da parte autora pugnando pela 

desistência do feito (id. 15734950). É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que a desistência é ato 

potestativo da parte autora e que ainda não houve citação da parte 

contrária, é de ser acolhido o pleito em questão. Posto isso, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas, se houver, pela parte 

autora. Uma vez que não houve qualquer ordem de restrição do 

bem/crédito discutido nestes autos, INDEFERE-SE o pleito de baixa, 

formulado pelo autor. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com 

as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004407-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA ZARZENON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004407-07.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DEBORA ZARZENON 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por OMNI FINANCEIRA 

S/A em face de DÉBORA ZARZENON. Realizados alguns atos 

processuais, adveio manifestação da parte autora pugnando pela 

desistência do feito, em razão do pagamento extrajudicial do débito pela 

parte demandada (id. 15649865). É o relato do essencial. Fundamenta-se 

e decide-se. Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte 

autora e que ainda não houve citação da parte contrária, é de ser acolhido 

o pleito em questão. Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela 

parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas, se houver, 

pela parte autora. Uma vez que não houve qualquer ordem de restrição do 

bem/crédito discutido nestes autos, INDEFERE-SE o pleito de baixa, 

formulado pelo autor. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com 

as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006321-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006321-09.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MAIZA FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Trata-se de ação de indenização ajuizada por MAIZA FERREIRA DOS 

SANTOS em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Após o protocolo da petição 

inicial, antes mesmo do primeiro despacho deste juízo e, portanto, antes da 

citação da parte ré, adveio manifestação da parte autora pugnando pela 

desistência do feito pela ocorrência de equívoco no protocolo, uma vez 

que a ação deveria ser protocolada junto ao Juizado Especial Cível desta 

comarca. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que a desistência é ato 

potestativo da parte autora e que sequer houve citação da parte 

demandada, é de ser acolhido o pedido em questão. Posto isso, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas, se houver, pela parte 

autora, contudo, suspensas por força do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez 

que este juízo neste ato defere a gratuidade à parte autora. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006334-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SILVA DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006334-08.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALTER SILVA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por VALTER SILVA DOS SANTOS em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A ambos qualificados 

nos autos. Antes mesmo da citação da parte requerida, a parte autora 

requereu a extinção do feito sem julgamento de mérito, por erro de 

condução, em face a tramitação de processo análogo, com audiência 

marcada para o mutirão do dia 07/12/2018 – Proc. n. 

1004381-09.2018.8.11.0006. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte 

autora e que sequer houve citação da parte contrária, é de ser acolhido o 

pleito em questão. Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela 

parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte 

autora, contudo, suspensas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez 

que este juízo concede a gratuidade pleiteada. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005160-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ORTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005160-95.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALDEMAR ORTEGA RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO 

BMG I - RELATÓRIO Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais, com 

Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO S/A e BANCO BMG S/A, ambos qualificados nos autos. 

Alega o requerente que, ao tentar realizar empréstimo junto ao banco 

BMG, teve seu crédito negado. Alega ainda que descobriu que seu nome 

foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida não contraída, 

vez que não realizou o empréstimo com os requeridos. Com isto, recorreu 

ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a suspensão dos 

descontos na conta da requerente, bem como a exclusão de seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito, e no mérito pugna a restituição em 

dobro dos valores descontados, como também a indenização por danos 

morais. Inicial recebida e tutela de urgência negada, conforme id. 

10632427. Audiência de conciliação de id. 11595938, a qual restou 

inexitosa. Contestação do BANCO BMG S/A de id. 11572874 e do 

requerido BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A no id. 11953488. 

Impugnação à contestação de id. 12147401. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece relato. Passa-se a decidir. II - FUNDAMENTAÇÃO Processo 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste Juízo estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 2.1 - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S/A No tocante à ilegitimidade passiva arguida, 

verifica-se que esta não merece acolhimento, pois a empresa celebrante 

do contrato 6246996 pertence ao conglomerado Itaú. Isto posto, 

REJEITA-SE a preliminar arguida. 2.2 - MÉRITO Não havendo preliminares 

ou questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se 

cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal 

de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois 

bem. A parte autora é consumidora, nos termos do art. 2°, do CDC, sendo 

objetiva a responsabilidade dos requeridos, por força dos artigos 12 e 14 

do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de 

culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das 

atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de que o desate da 

questão passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato 

negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No 

caso judicializado, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar 

que não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa 

última (a parte demandada) e que deriva da elementar regra probatória 

“negativa non sunt probanda”. Sob esse quadrante, não haveria como se 

exigir da parte demandante prova de fatos negativos, principalmente 

quando se tratar de hipótese em que a parte nega a existência do fato 

legitimador da situação contra a qual se insurge. No vertente caso, além 

de se tratar de fato negativo puro, houve a inversão do ônus da prova, de 

modo que incumbiria à parte demandada trazer aos autos as provas da 

existência da relação contratual em questão. Nesse ponto, os requeridos 

juntaram com as contestações, cópia dos contratos celebrados com o 

requerente (ids. 11572884, 11572891 e 11953520) , o que revela a 

existência de relação jurídica material entre as partes. Sendo assim, os 

aludidos documentos devem ser acolhidos como prova, na medida em que 

traz todos os elementos necessários para tanto, em especial os dados 

pessoais do demandante, indicando a existência de pendência que 

ensejou a negativação, bem como os descontos. Bem por isso, diante da 

comprovação da origem da dívida, a negativação e os descontos foram 

legítimos, de modo que inexiste qualquer ato ilícito praticado pelos 

demandados, tampouco danos morais a serem indenizados. III - 

DISPOSITIVO Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pela parte autora. CONDENA-SE a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado 

da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação essa suspensa por 

força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita. Uma vez que restou devidamente provada a existência 

da relação jurídica negada, incialmente, pela parte autora, na exordial, agiu 

o autor como litigante ímprobo na medida em que se utilizou de medida 

judicial a fim de se valer de pretensão manifestamente incontroversa. 

Desse modo, este Juízo APLICA a pena de litigância de má-fé, na forma do 

artigo 80, inciso I, do CPC, e CONDENA a parte autora ao pagamento de 

multa de 3% sobre o valor da causa e a indenizar os requeridos no 

patamar de 15% sobre o valor da causa, conforme permite no artigo 81 do 

CPC, sendo tais valores rateados igualmente em favor dos demandados. 

No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

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

CÁCERES, 12 de novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003204-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT0010001A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO IRINEU PEREIRA DA SILVA 62182447172 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003204-10.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA 

REQUERIDO: PEDRO IRINEU PEREIRA DA SILVA 62182447172 I – Relatório 

Trata-se de ação de resolução contratual c/c pedido de tutela de urgência 

de busca e apreensão de bem móvel ajuizada por COMERCIAL DE 

REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA. em face de PEDRO IRINEU PEREIRA 

DA SILVA (MERCEARIA BANDEIRANTES), ambos qualificados nos autos. 

Aduz a parte autora, em síntese, que efetuou a venda mercantil de um 

bem móvel (expositor vertical – refrigerador 03 portas PEVCA 180, 220W, 

cor cinza – marca Polar – cód. 1891) à parte ré, pelo valor de R$ 7.300,00, 

com cláusula de reserva de domínio. Afirma, ainda, que a requerida 

efetuou o pagamento de apenas uma parcela da dívida e que fora 
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constituída em mora, com o protesto da duplicata n. 58465/2, ressaltando 

que restam 06 duplicatas inadimplidas pela empresa ré. Requer, portanto, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem. No mérito, pugna pela 

confirmação da tutela de urgência, com a declaração de rescisão 

contratual, condenando a empresa ré ao pagamento de todos os danos 

causados. Junta com a exordial diversos documentos. Em decisão de id n. 

14160593, este juízo recebeu a petição inicial, deferiu o pedido liminar, 

determinou a citação do requerido e designou audiência para tentativa de 

conciliação. A liminar fora devidamente cumprida, como se colhe do auto 

de busca e depósito de id. 14546587. No id. 14546587 consta certidão de 

citação da parte ré. Realizada audiência de conciliação, contudo, a parte 

demandada não compareceu (id. 15243105). A certidão de id. 15866425 

revela que a parte demandada deixou transcorrer o prazo legal sem 

efetuar o pagamento da dívida. A parte autora pugnou pela decretação de 

revelia e aplicação de multa em face do réu, diante do não 

comparecimento na audiência de conciliação (id. 16165779). Vieram os 

autos conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Uma vez que não 

há preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição 

Federal de 1988, bem como do art. 371 do Código de Processo Civil. 

Considerando que o requerido, devidamente citado, não apresentou 

contestação no prazo legal, DECRETA-SE sua revelia com os efeitos 

mencionados no artigo 344 do CPC. Sendo assim, não havendo 

contestação do requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é 

medida que se impõe. Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 c/c 355, 

inciso I, do CPC[1], o feito comporta julgamento antecipado da lide. No 

caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado. Afinal, a relação contratual ficou devidamente 

comprovada pelo contrato de compra e venda com reserva de domínio de 

id. 14144782, que revela as condições da negociação, pela nota fiscal de 

id. 14144800, que aponta o recebimento do produto pelo réu, e pelo 

instrumento de protesto de id. 14144817, demonstrando a mora do 

requerido. O requerido foi citado, mas não apresentou contestação, 

deixando que o prazo para tanto transcorresse in albis, impondo-se a 

conclusão de que o pedido é procedente. No mais, as alegações expostas 

na inicial não foram impugnadas, inexistindo motivos para não serem 

acatadas, uma vez que comprovadas pelos documentos que 

acompanharam o petitório inaugural. III – Dispositivo Diante de todo o 

exposto, este juízo CONFIRMA a liminar anteriormente concedida e JULGA 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda firmado pelas 

partes. Ainda, CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento dos 

eventuais danos sofridos pela parte autora com a desvalorização do bem, 

a ser posteriormente apurado em procedimento de liquidação de sentença. 

Por fim, CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das despesas, 

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

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85, 

do CPC. Por fim, DECLARA-SE extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Certificado o trânsito em 

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

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000896-35.2017.8.11.0006
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(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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000896-35.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. I - Relatório Trata-se de ação movida por LEONARDO DA 

SILVA SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados nos autos. Alega o requerente que teve seu nome 

indevidamente inscrito pelo requerido na lista de maus pagadores. Aduz 

ainda que não possui negócio jurídico com a instituição financeira 

demandada. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo a declaração de 

inexistência do débito em comento com a consequente exclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por 

danos morais. Petição inicial recebida, gratuidade de justiça concedida e 

inversão do ônus da prova deferida, conforme despacho de id. 5481739. 

Audiência de conciliação/mediação inexitosa, conforme id. 9431843. 

Contestação de id. 9497888, pugnando pela improcedência da ação. 

Devidamente intimada, a parte autora não impugnou a contestação 

apresentada. Determinada a intimação das partes a especificar provas (id. 

11759623), o requerido manifestou pelo julgamento antecipado da lide, 

sendo que o requerente quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. É o 

que merece relato. Passa-se a decidir. II - Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste Juízo estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora, 

conforme disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da 

parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de 

modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, 

assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das atividades 

desenvolvidas. No ponto, vale o registro de que o desate da questão 

passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato negativo não 

pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No caso 

judicializado, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar que 

não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa última (a 

parte demandada) e que deriva da elementar regra probatória “negativa 

non sunt probanda”. Sob esse quadrante, não haveria como se exigir da 

parte demandante prova de fatos negativos, principalmente quando se 

tratar de hipótese em que a parte nega a existência do fato legitimador da 

situação contra a qual se insurge. No vertente caso, além de se tratar de 

fato negativo puro, houve a inversão do ônus da prova, de modo que 

incumbiria à parte demandada trazer aos autos as provas da existência da 

relação contratual em questão. Nesse ponto, a instituição demandada 

juntou, com a contestação, cópia do contrato de adesão, atestando desta 

feita a existência de relação jurídica entre as partes. Sendo assim, 

restando incontroversa a existência da relação jurídica em questão e dos 

débitos relacionados à utilização do serviço, a negativação fora legítima, 

de modo que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela parte demandada, 

tampouco danos morais a serem indenizados. III - Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

parte autora. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), 

contudo, condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, 

uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Uma vez que 

restou devidamente provada a existência da relação jurídica negada, 

incialmente, pela parte autora, na exordial, agiu o autor como litigante 

ímprobo na medida em que se utilizou de medida judicial a fim de se valer 

de pretensão manifestamente incontroversa. Desse modo, este Juízo 

APLICA a pena de litigância de má-fé, na forma do artigo 80, inciso I, do 

CPC, e CONDENA a parte autora ao pagamento de multa de 3% sobre o 

valor da causa e a indenizar a parte ré no patamar de 15% sobre o valor 

da causa, conforme permite no artigo 81 do CPC. No mais, este Juízo 

EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000395-47.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. REQUERIDO: ERCILIO LEITE 

DE SA I – Relatório BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A ajuizou a presente ação 

de busca e apreensão em face de ERCÍLO LEITE DE SÁ, ambos já 

qualificados neste processo, uma vez que a parte ré teria deixado de 

efetuar o pagamento das parcelas mensais referentes ao contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária pactuado entre as 

partes. Diante disso, pleiteia o autor liminarmente a expedição de mandado 

de busca e apreensão, bem como a procedência da presente ação. Com a 

inicial, juntou documentos. O despacho de id. 11634156 determinou a 

emenda da inicial a fim de que o autor comprovasse o pagamento das 

custas processuais, o que fora realizado nos ids. 12219362, 12219421, 

12219452 e 12219462. A liminar de busca e apreensão foi deferida na 

decisão de id. 12396598. A parte demandada fora citada e o veículo 

apreendido, conforme se colhe da certidão e auto de apreensão de id. 

13688559. A parte demandada apresentou a resposta de id. 14401474, 

alegando, preliminarmente, a extinção do feito sem resolução do mérito, 

uma vez que não houve a comprovação da mora. No mais, aduz excesso 

na cobrança, a inconstitucionalidade do vencimento integral da dívida, 

invoca a teoria da imprevisão e o adimplemento substancial do contrato. A 

réplica à contestação é vista no id. 15387029. Vieram os autos conclusos. 

II - Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Sem delongas, o direito de o credor 

fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69: “Art. 3º. O proprietário fiduciário 

ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida 

pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” 

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no 

artigo 2º, § 2º, do aludido decreto: “§ 2º. A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” No mesmo 

sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece: “A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” 

Vale ressaltar que, nos termos do que fora acenado, é indispensável que 

a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do domicílio do 

devedor, conforme constar no contrato, prescindindo da notificação 

pessoal do devedor, a exemplo do que já decidiu o STJ: “ARRENDAMENTO 

MERCANTIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA DO RELATOR, NA ORIGEM, CONFIRMADA PELO 

COLEGIADO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MORA 

EX RE. INADIMPLEMENTO OCORRE NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO 

CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

DEMONSTRAÇÃO DA MORA. PODE SER FEITA MEDIANTE PROTESTO, 

POR CARTA REGISTRADA EXPEDIDA POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE 

TÍTULOS OU DOCUMENTOS, OU POR SIMPLES CARTA REGISTRADA COM 

AVISO DE RECEBIMENTO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL, PARA SE AMOLDAR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS 

PELO LEGISLADOR. (...) 4. Consoante a lei vigente, para a comprovação 

da mora, basta o envio de notificação por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso 

seja a do próprio destinatário. Com efeito, como não se trata de ato 

necessário para a caracterização/constituição da mora - que é ex re -, 

não há impossibilidade de aplicação da nova solução, concebida pelo 

próprio legislador, para casos anteriores à vigência da Lei n. 13.043/2014. 

5. Com efeito, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - 

para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e 

apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante 

protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos 

ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento 

- em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de 

recebimento seja do próprio destinatário. 6. Recurso especial provido. 

(STJ. REsp 1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016) (destaquei) Passo 

seguinte, cumpre dizer que o protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor, conforme também já pacificou a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO 

POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 

83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 

320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam 

esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de 

origem registrou expressamente não haver comprovação válida de 

notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível 

intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as 

possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para 

afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório,o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) 

(destaquei) No vertente caso, verifica-se que a notificação extrajudicial 

enviada pelo banco sequer foi entregue pelo motivo “endereço incorreto” 

(id. 11631912). Observa-se, ainda, que o endereço indicado na 

notificação extrajudicial é o mesmo constante do mandado de citação, em 

que o réu fora localizado pelo Sr. Oficial de Justiça (id. 13566619). Ou 

seja, em que pese o autor ter protestado o título, não restou demonstrado 

o esgotamento das tentativas de localização da parte ré no endereço 

indicado no contrato, necessário para a utilização do protesto por edital 

como meio hábil a comprovação da mora do devedor para fins de busca e 

apreensão do objeto da demanda. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO 

COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 

endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (TJMT - GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, 

Publicado no DJE 20/07/2018) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 
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DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS 

COMPROBATÓRIOS COM FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. 2- O mero argumento por parte do banco/apelado de que a 

notificação foi devolvida por três vezes, com a informação de ausente, 

não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do 

Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital. 3 - A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

“Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por 

meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de 

localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes 

do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. (TJMT - 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) 

(destaquei) No ponto, não obstante ter sido levado a cabo o cumprimento 

da liminar de busca e apreensão do bem, o feito em tela carece de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo 

que a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se 

impõe. III - Dispositivo Posto isso, este Juízo JULGA EXTINTO o feito, na 

forma do artigo 485, inciso VI, do CPC e REVOGA, por conseguinte, a 

liminar de busca e apreensão, devendo o veículo ser restituído à parte 

demandada no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária, no 

importe de R$ 500,00, limitado ao valor de R$ 20.000,00. Ainda, 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002786-09.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITO DA COSTA MARQUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. I – Relatório Trata-se de ação 

cobrança de seguro DPVAT ajuizada por BENEDITO DA COSTA MARQUES 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT, ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no mês de janeiro de 2017, que lhe acarretou 

lesões de caráter permanente. Requer, portanto, a condenação da ré ao 

pagamento da indenização referente ao Seguro DPVAT, além de custas e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. 

Despacho inicial (id. 6743633) concedendo os benefícios da justiça 

gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 8142736, argumentando, preliminarmente, a 

falta de interesse de agir, diante da ausência de pedido administrativo 

prévio, bem como que a parte autora deixou de apresentar comprovante 

de residência em seu nome. No mérito, defende a ausência de 

comprovação do nexo causal entre a lesão e o acidente automobilístico 

noticiado, bem como a inexistência de prova da invalidez. Em caso de 

pagamento, pede que seja realizado de forma proporcional, conforme a 

extensão da lesão. Realizada audiência de conciliação, não houve acordo 

entre as partes, sendo realizada avaliação médica na parte autora (id. 

9921834 e id. 9921778). A parte demandada juntou o comprovante de 

pagamento dos honorários periciais (id. 10402194). O despacho de id. 

11440591 determinou a suspensão do feito a fim de que a parte autora 

pleiteasse a indenização na esfera administrativa. Após dilação de prazo, 

a parte autora informa o cumprimento da determinação judicial (id. 

15382128 e id. 15382418). O processo veio concluso. II – Fundamentação 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Considerando que os elementos necessários à 

formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, 

verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC. De início, em que 

pese ausente na exordial a comprovação do requerimento administrativo, 

após a determinação do Juízo, a parte autora juntou documentos que 

apontam o pleito de satisfação na esfera administrativa, contudo, não teria 

recebido resposta da Seguradora demandada. Dessa feita, uma vez 

demonstrada a formulação do pedido de forma extrajudicial, sem que 

houvesse resposta, indefere-se a preliminar em tela. Depois, a ausência 

de comprovante de endereço em nome da parte autora, por si só, não 

torna prejudicada a fixação do foro de competência, uma vez que, em se 

tratando de ação de cobrança de seguro DPVAT, os foros competentes 

para o julgamento da demanda restringem-se aos do domicílio do autor ou 

do local do fato, com fulcro no art. 53, inciso V, do CPC. Desse modo, 

embora ausente o comprovante de endereço da parte autora, é fato 

incontroverso que o acidente em questão se deu nesta cidade, conforme 

se vê no boletim de ocorrência de id. 6683295. Portanto, indefere-se a 

preliminar em questão. No caso em tela, verifica-se que a questão central 

refere-se ao pedido de indenização de seguro obrigatório de danos 

pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito causado por 

veículo de via terrestre o qual resultou à parte autora lesão corporal 

incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar 

todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, 

ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, seja 

pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo 

sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir 

de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida pela parte autora é necessário que 

a vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial, inexistindo tais sequelas, impossível o 

reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. Como 

sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de 

indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica. O disposto pelo 

artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a indenização do seguro 

DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso 

de invalidez permanente: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”. No caso em 

destaque, a documentação trazida juntamente com a petição inicial 

demonstra que há nexo de causalidade entre as sequelas observadas e o 
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acidente de trânsito ocorrido. Afinal, a versão narrada pela parte autora 

no boletim de ocorrência é corroborada pelas informações constantes do 

documento de atendimento médico (id. 6683315). De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9921778 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

tornozelo direito, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela parte autora. Deste modo, não há falar em ausência de 

nexo causal, restando confirmado pelas provas acostadas nos autos. 

Além dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a 

avaliação médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

redução moderada da força, com manutenção de amplitude de movimento, 

ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou 

funcional definitivo com proporção de 10% (residual). Aduzindo que o 

aludido exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado 

às demais, para demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar 

ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora, como já acenado anteriormente. 

Pois bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso do autor houve a perda 

parcial incompleta, com repercussão de 10% (residual), o valor 

indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25% 

= R$ 3.375,00 x 10% = R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), os quais devem ser corrigidos a partir do evento 

danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora 

(1%) a partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo 

JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. 

Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a parte demandada ao 

pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, 

que ficam arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º, do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004395-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORDECI BENEDITA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

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 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004395-27.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

FLORDECI BENEDITA VIEIRA RÉU: VIVO S.A. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A atacando a sentença de 

id. 13143639, sob o argumento de que referida sentença apresenta 

omissão, uma vez que não teria sido fundamentada a concessão de 

indenização por danos morais, bem como que haveria nos autos 

comprovação de utilização dos serviços pela parte autora. Vieram os 

autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. 

Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do 

recurso de embargos de declaração. É cediço que a omissão se configura 

com a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de 

fato ou de direito) ventilado nos autos em relação ao qual o magistrado 

deveria se manifestar, mas não o faz. No caso dos autos, este Juízo 

entende que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste 

qualquer omissão na sentença atacada. Afinal, a sentença foi 

devidamente fundamentada, ao contrário do que alega a parte 

embargante. Depois, eventual erro de julgamento no que toca ao mérito da 

demanda deverá ser alvo de recurso próprio. Em suma, certa ou não a 

compreensão fática/jurídica lançada na decisão, como não se depara com 

a omissão a que se refere o art. 1.022 do CPC, o recurso aviado não é 

próprio para o fim pretendido. Ademais, a pretensão de rediscussão da 

lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, é inviável no 

instrumento utilizado. Nesse sentido, segue o entendimento do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 

De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos 

declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição 

ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação 

ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando 

esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. (Embargos de 

Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo 

proposital). Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se 

insurgir contra referida decisão utilizando instrumento adequado. Ante o 

exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este 

Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a 

sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no 

artigo 1.022 do CPC. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006255-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELIANNE SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LEAL DE MORAES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, 

com o fito de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada o dia 12 de Fevereiro de 2019 as 14h:00m, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. PROCESSO n. 1006255-29.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: $71,553.62 ESPÉCIE: [MÚTUO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: DELIANNE SILVA 

DE JESUS Endereço: Rua Afonso Pena, 642, Jardim Cidade Nova, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SILVANA LEAL 

DE MORAES Endereço: Rua Padre Casemiro, 946, Centro, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Cáceres, 13 de novembro 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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000003-10.2018.8.11.0006

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:

J C PIRES ORTEGA IMOBILIARIA - ME (RÉU)

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com fito de que manifeste-se, no prazo de 

15 dias em relação a correspondência devolvida e anexada nos autos do 

processo. PROCESSO n. 1000003-10.2018.8.11.0006 Valor da causa: 

$3,698.56 ESPÉCIE: [CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO]->MONITÓRIA (40) 

POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL 

Endereço: Praça Barão Branco,, 131, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: J C PIRES ORTEGA IMOBILIARIA - ME 

Endereço: Rua 13 de Junho, 181, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: JOSE CARLOS PIRES ORTEGA Endereço: Rua Dos Pinheiros 

Lacerda, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 13 de 

novembro 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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006370-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA FORNANCIARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006370-50.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANA LUCIA FORNANCIARI Vistos etc. Por motivo de foro íntimo, 

declaro-me suspeito para processar e julgar a demanda (art. 145, §1° do 

CPC). Encaminhem-se os autos ao Juiz substituto. Cáceres/MT., 13 de 

Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006347-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NAIR DA SILVA (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)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006347-07.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FRANCISCA NAIR DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de 

posterior análise das condições da ação e pressupostos processuais, e 

ainda considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres 

que instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 13 de Novembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006346-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO NUNES DA SILVA (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)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006346-22.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

AGUINALDO NUNES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Este Juízo adota o 

entendimento segundo o qual, para que haja interesse de agir, necessário 

se faz que a parte demonstre a tentativa de solução da questão na via 

administrativa, e acaso naquele âmbito receba a negativa, haverá então 

pretensão resistida a justificar com o ingresso da demanda judicial. Da 

verificação dos documentos que acompanham a inicial verifica-se que 

houve o pedido administrativo, mas que este não teria sido concluído por 

não ter sido apresentado determinado documento. O autor afirma na inicial 

que encaminhou o suposto “documento faltante”, todavia não há 

comprovação nos documentos que acompanham a inicial a efetiva entrega 

dos documentos de modo que não subsiste razão ao autor de ingressar 
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com a ação sem o exaurimento da via administrativa, mormente por esta 

não ter sido concluída por sua omissão em apresentar os documentos 

necessários para a análise do pedido. Sendo assim, nos termos do art. 

321 do CPC, anoto o prazo de 15 dias, para que o autor complemente a 

inicial de modo a comprovar a pretensão resistida/interesse de agir, 

notadamente promovendo os atos que lhe couber para a conclusão do 

procedimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do processo. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 

13 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006350-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANE CRISTINA DE LIMA SOUZA OAB - MS21463 (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE RIBEIRO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006350-59.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE REQUERIDO: JOSIANE RIBEIRO LOPES Vistos etc. 

Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos 

atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Cáceres/MT, 13 de Novembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006357-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

RONEY MENDES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006357-51.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: GASPAR SCHMIDT EXECUTADO: RONEY MENDES DE 

ARRUDA, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE 

CACERES MT Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 1. 

Citem-se e intimem-se os(a) Executados(a), para pagamento do débito, 

custas e honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora. 2. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento 

integral da dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte 

por cento) caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, 

§2º). 3. Do mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que 

deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de 

pagamento no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. 4. O exequente indicará bens do Executado sob os quais 

recairá a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe 

será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a substituição do bem 

penhorados, o executado deverá indicar onde são encontrados, 

acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva certidão 

negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. Cáceres/MT, 13 de Novembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006351-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY GALDINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006351-44.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: SIDNEY GALDINO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de liminar. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial com a cédula de crédito bancária com Garantia de Alienação 

Fiduciária de Bens Móveis e, posteriormente, com a comprovação de mora 

do Requerido, consistente na Notificação Extrajudicial, conforme autoriza o 

artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada na peça preambular, vez que nesta comarca 

inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta 

ação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 

2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 13 

de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001529-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ARAUJO BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico 
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no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 465 § 1.º do 

CPC/15;

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002793-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CLARO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização movida por Lúcio Claro da 

Silva Filho contra o Estado de Mato Grosso, no qual noticia que teve 

cumprido contra si mandado de prisão que não possuía mais validade, 

ficando preso por 06 (seis) dias, razão pela qual se volve perante este 

Juízo. Documentos acostados à inicial. Despacho inicial no id. 4285185. 

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou resposta, na 

qual pugna pela improcedência dos pedidos ou condenação em danos em 

valor proporcional aos fatos. Impugnação à contestação. Em 

manifestação, as partes requereram o julgamento da lide no estado em 

que se encontra. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. O feito encontra-se apto a sentença. A matéria ‘sub 

oculis’ é exclusivamente de fato e de direito e o caderno processual 

encontra-se devidamente instruído e as partes declinaram da possibilidade 

de produzir provas, impondo-se, desde logo, o julgamento antecipado da 

lide nos termos do artigo 355, I, do CPC. Pois bem. Cinge-se a lide a 

averiguar responsabilidade do Estado de Mato Grosso no cumprimento de 

mandado de prisão que não possuía mais validade. É caso de parcial 

procedência dos pedidos. Preambularmente, frise-se que a Administração 

Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º do 

art. 37 da CR, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do 

Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de 

causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. No 

entanto, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove 

a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, 

força maior, caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro nesta última 

hipótese. Da mesma forma, terá o quantum indenizatório reduzido se 

comprovar culpa concorrente da vítima para o evento danoso. Na espécie, 

contudo, robustamente comprovada a responsabilidade da demandada 

pela efetivação da prisão indevida, forte no art. 37 § 6.º CR/88. Restou 

comprovado que o autor foi condenado a 07 (sete) anos, 04 (quatro) 

meses e 11 dias de reclusão por tentativa de homicídio, expedindo-se o 

mandado de prisão quando do transito em julgado. Ao que consta dos 

autos, o mandado foi devidamente cumprido em abril de 2011. Entretanto, 

em julho de 2016 o autor foi novamente preso em razão do mesmo 

mandado - que não havia sido dado baixa, conforme decisão judicial que 

ordenou a soltura do preso: “De fato assiste razão a Defensoria Pública 

eis que o mandado de prisão n.º 040/2011 relaciona-se ao presente feito, 

tendo sido cumprido indevidamente, ante a ausência de retirada do mesmo 

do cadastro Nacional de Mandados do CNJ.” (Id. 4139252). Portanto, os 

documentos acostados pela parte autora demonstram que, por erro 

estatal, a prisão do autor quando cumprida foi indevida. De outro lado, 

inexistente causas de exclusão da responsabilidade estatal, a indenização 

é imperativa. É da jurisprudência: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRISÃO 

INDEVIDA APÓS A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DANO MORAL PURO. 

CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, 

§ 6º, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL. DEVER DE INDENIZAR. APURAÇÃO DO 

QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PRINCIPAL 

NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1. O art. 37, § 6º da CF, 

que estabelece a responsabilidade objetiva, impõe ao Estado o dever de 

indenizar moralmente o cidadão que é recolhido para a prisão, mesmo 

após a extinção da punibilidade. 2. A prisão indevida caracteriza dano 

moral puro, que dispensa o ofendido da prova dos requisitos. 3. O valor da 

condenação, a título de dano moral, há de se adequar às circunstâncias 

do caso concreto, devendo, para tanto, serem levadas em conta a 

situação econômica das partes e a gravidade da ofensa, de modo a dar à 

pessoa lesada uma compensação satisfativa, por conta de uma situação 

dolorosa, aflitiva e constrangedora que vivenciou. 4. Uma vez que a parte 

autora decaiu de parte mínima do pedido, deve ser aplicada a regra 

contida no art. 21, Parágrafo único, CPC. 5. Recurso principal não provido 

e adesivo prejudicado. (TJ-MG; APCV 1.0687.10.008607-7/001; Rel. Des. 

Raimundo Messias Junior; Julg. 25/03/2014; DJEMG 11/04/2014). 

Configurada a responsabilidade civil, passo a analisar os danos. 

Referente aos danos materiais consistentes em lucros cessantes pela 

ausência do exercício de seu labor por 06 (seis) dias, inexiste prova 

mínima acerca destes prejuízos, impondo-se a improcedência por 

ausência de provas, forte no art. 373, I CPC. Quanto aos danos morais 

não se precisa tecer maiores considerações, já que resultou na prisão 

indevida por 06 (seis) dias. Trata-se de dano moral in re ipsa. Os prejuízos 

são presumíveis diante da situação. Assim, comprovada a culpa e nexo de 

causalidade entre a conduta deste e o evento danoso, cabível a 

condenação do demandado ao pagamento de indenização a título de 

danos morais. Concernente ao arbitramento do dano moral, é do magistério 

de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, in Dano Moral, Editora Juarez de 

Oliveira, 2ª edição, 1999, “Impõe-se a rigorosa observância dos padrões 

adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência 

registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação 

de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de 

espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e 

econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, 

de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente 

na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.” (p. 43). 

Inexistindo outra forma de determinação que não o arbitramento, o 

montante a compensar o dano moral fica a critério do julgador, observadas 

a prudência, a equidade na atribuição do valor, a moderação, as 

condições da parte ré em suportar o encargo e a não-aceitação do dano 

como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da 

proporcionalidade. Nestes parâmetros, tenho que o equivalente a R$ 

8.000,00 (oito mil reais) em favor do autor apresenta-se adequado para 

compor juridicamente a lesão sofrida. Isso posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: (a) JULGAR PROCEDENTE o pedido da exordial, 

com fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR o requerido ESTADO DE 

MATO GROSSO a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), forte nos artigos 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei 

n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”); (b) Sem custas, na forma da lei; (c) Havendo sucumbência 

recíproca, na proporção de 75% para o ente público e 25% para o autor, 

fixo os honorários advocatícios, que, à vista do trabalho desenvolvido, 

estão moderadamente arbitrados em 10% do valor da condenação, nos 

termos do art.85, do CPC; (d) Processo não sujeito ao reexame necessário 

de sentença, com força no art. 475 § 2.º CPC; (e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005506-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANDOVAL VILLELA JOSE TANNUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA BEZERRA ARAUJO OAB - SP312638 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

GIOVANNA SANDOVAL FIORESI (AUTOR(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 05/02/2019 16:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005240-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURITI DE CAMPOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 
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encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004408-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENILDO CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO e 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA movida por JOCENILDO 

CAETANO DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES, todos 

qualificados na exordial. (ID n. 9059462). Sustenta o autor que lhe foi 

aplicada pena de demissão no Processo Administrativo Disciplinar n.º 

20/2014 com Inquérito Administrativo Disciplinar nº 07/2014- CPIAD da 

Prefeitura Municipal de Cáceres, em que se apurou suposta Improbidade 

Administrativa no âmbito da Administração Pública Municipal. Conforme 

relata, a penalidade foi aplicada nos termos do artigo 206, I “a” c/c 193, III e 

com o artigo 198, I, IV, X e XIII, todos da Lei Complementar nº 25/1997 

(pena de demissão), pelo suposto cometimento de infrações tipificadas na 

Lei Complementar nº 25/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais) todas de natureza grave, assim discriminadas: - inobservância 

aos deveres funcionais: com as normas legais e regulamentares (art. 178, 

III da LC 25/1997); - conduta incompatível com a moralidade administrativa 

(art. 178, IX da LC 25/1997); - valer-se do cargo para lograr proveito 

pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública 

(artigo 179, XII da LC 25/1997); - receber propina, comissão, presente ou 

vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições (artigo 179, 

XV da LC 25/1997); - praticar crime contra a Administração Pública (artigo 

198, I da LC 25/1997); - praticar Improbidade Administrativa (artigo 198, IV 

da LC 25/1997); - causar lesão aos cofres públicos e dilapidação do 

patrimônio municipal (artigo 198, X da LC 25/1997) e Corrupção (artigo 

198, XI da LC 25/1997). Nestes termos, afirma que jamais poderia ter sido 

condenado na esfera administrativa sem antes haver condenação judicial 

por improbidade administrativa e por crime contra a administração pública, 

vez que em razão dos fatos constituírem crime, a administração pública 

necessariamente haveria que aguardar o resultado da instância penal. 

Argumenta ainda a existência de erro na análise dos antecedentes 

funcionais do autor. Levanta em seu favor o princípio “in dubio pro reo” 

por alegada dúvida quanto às provas levantadas no procedimento 

administrativo. Por último, colaciona em seu favor o argumento de violação 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por entender que a 

decisão administrativa ignorou seus antecedentes funcionais. À guisa 

desses fatos e argumentos, volve-se perante o Judiciário para requerer a 

concessão de medida liminar para que o Município de Cáceres reintegre 

imediatamente o autor ao cargo do qual fora demitido. Junto à inicial veio 

documentação pertinente. Decisão inicial indeferindo o pleito liminar ao ID 

n. 9516101. Contestação do requerido Município de Cáceres ao ID n. 

10326385. Ao ID n. 10682643 se fez acostar impugnação à contestação. 

Intimados à especificação de provas, o Município de Cáceres (ID 

11241308) pediu o julgamento antecipado da lide e o autor quedou-se 

inerte, conforme certidão de ID n. 11465445. Vieram os autos conclusos. É 

o relato do necessário. Fundamento e decido. O deslinde da controvérsia 

não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

celeridade e economia processual, e tendo a parte requerido o julgamento 

antecipado, conheço diretamente do pedido e julgo a lide, nos precisos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de pedido de 

declaração de nulidade do ato administrativo que demitiu o autor Jocenildo 

Caetano da Silva dos quadros funcionais do requerido Município de 

Cáceres/MT e consequente reintegração ao cargo, sob o argumento de 

vícios de legalidade no bojo do processo administrativo. Não havendo 

preliminares tampouco questões prejudiciais do mérito, passo à sua 

análise. Cumpre, prima facie, a ressalva quanto ao ângulo de ataque dos 

atos administrativos objurgados pelo autor. Em vista da separação de 

poderes, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, 

como pretensamente se faz transparecer das razões dos pedidos. A 

Administração Pública, em verdade, goza de presunção de legitimidade 

dos seus atos, inclusive no que se refere ao poder disciplinar, cumprindo, 

entretanto, a este Juízo verificar vícios de legalidade dos atos em epígrafe. 

No processo administrativo impugnado, a parte autora foi acusada de 

participar de um esquema de fraudes em licitações para o setor de saúde 

neste Município, em operação deflagrada pela Polícia Federal de nome 

FIDARE, ao direcionar os procedimentos de compras para certos 

fornecedores no intuito de saldar antigas dívidas e de forma 

superfaturada, bem como sumir com documentos públicos relativos às 

compras em voga, a fim de evitar que fossem descobertas as referidas 

fraudes. Segundo o relatório policial: “..ele – o autor - era o responsável 

por elaborar o planejamento de compras e fazer a estimativa de preços 

para eventuais licitações, de modo que se evidenciou que JOCENILDO 

priorizava os orçamentos de determinados fornecedores, ainda que as 

cotações fossem superiores ao preço de mercado, o que culminou em 

licitações superfaturadas e prejuízo ao erário”. (ID 9060933, pg. 05). Após 

o tramite processual, a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo 

concluiu que o requerente ocultou os documentos públicos, conforme 

confessou durante seu interrogatório, recebia propina de empresários do 

setor para direcionar e superfaturar as licitações e tinha ciência das 

dívidas antigas a serem saldadas sem o observar o procedimento 

adequado, opinando ao final pela pena de demissão. (ID 9061059 - Pág. 5) 

Aos olhos do requerente, entretanto, haveria nulidade do julgado 

administrativo por ter sido proferida decisão sem antes haver a Justiça 

Criminal reconhecido a prática de crime contra a administração e/ ou 

corrupção. Para uma melhor compreensão da controvérsia, faz-se 

necessária uma leitura dos dispositivos que fundamentaram o ato 

decisório: Lei Complementar n. 25/97: Art. 178 São deveres do servidor: I 

– exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; II – ser leal à 

instituição que servir; III – observar as normas legais e regulamentares; 

(...) VI - levar ao conhecimento de autoridade superior as irregularidades 

de que tiver ciência em razão do cargo; (...) IX - manter conduta 

compatível com a moralidade administrativa; (...) XII - representar contra a 

ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Art. 179 Ao servidor público é 

proibido: (...) XII - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 

outrem, em detrimento da dignidade da função pública; (...) XV - receber 

propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão 

de suas atribuições; (...) Art. 198 A pena da demissão será aplicada nos 

seguintes casos: I - crime contra a Administração Pública; (...) IV - 

improbidade administrativa; (...) X - lesão aos cofres públicos e dilapidação 

do patrimônio municipal; XI - corrupção; Art. 206 As penalidades 

disciplinares serão aplicadas: I - pelo Prefeito Municipal: a) em caso de 

demissão e cassação de disponibilidade ou aposentadoria;(...). Nota-se 

que duas questões estão em debate: (a) a primeira diz respeito à 

possibilidade de a Administração Pública demitir servidor com base na Lei 

Complementar 25/97 sem que haja sentença judicial transitada em julgado; 

(b) a segunda refere-se à viabilidade de aplicação da pena de demissão 

pela prática de infração administrativa correspondente a tipo penal. Na 

espécie, infere-se que o ato de demissão do servidor foi fundado no art. 

198, I, IV, X e XII da Lei Municipal Complementar n.º 25/97. Nota-se que 

apesar de a conduta do autor, em tese, configurar crime contra a 

Administração Pública e ato de improbidade administrativa, também 

constitui infração disciplinar punível com demissão. Nesse caso, soa 

melhor o entendimento de que pode a Administração Pública aplicar a pena 

de demissão antes de decisão judicial em outro âmbito, tendo em vista a 

independência entre as esferas cível, penal e administrativa, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 165 de 683



dispensando-se a existência de prévia sentença condenatória transitada 

em julgado. Veja-se, a propósito, o que consignou o Min. Eros Grau no 

julgamento do RMS 24.699: 35. A Lei de Improbidade Administrativa define, 

numerus clausus, o que se entende por atos de improbidade 

administrativa, dividindo-os em três categorias: a) os que importem em 

enriquecimento ilícito [art. 9º]; b) os que causem lesão ao erário [art. 10]; e 

c) os que atentem contra os princípios da Administração Pública [art. 11]. 

36. Sucede que muitos desses atos tipificados na Lei 8.429/92 encontram 

correspondentes em crimes definidos na legislação penal e nas infrações 

administrativas enunciadas no Estatuto dos Servidores Públicos --- Lei 

8.112/90. É certo que, nessa hipótese, nada impede a instauração de 

processos nas três instâncias, administrativa, civil e criminal. 37. No 

entanto, impõe-se esclarecer o que se irá apurar em cada uma dessas 

instâncias. Na primeira apura-se o ilícito administrativo em consonância 

com as normas estabelecidas no estatuto funcional; na segunda, a 

improbidade administrativa, com aplicação das sanções previstas na Lei n. 

8.429/92; na terceira apura-se o ilícito penal segundo as normas do Código 

de Processo Penal. 38. Caberia à autoridade administrativa, no caso, 

simplesmente verificar se há equivalência entre o suposto ato de 

improbidade administrativa e o seu correspondente na Lei n. 8.112/90, 

aplicando-lhe, em conseqüência, a penalidade cabível, com esteio no 

Estatuto dos Servidores. Não lhe cabe punir com base na Lei de 

Improbidade Administrativa, visto que o procedimento correcional 

administrativo não é a via apropriada para se averiguar a sua ocorrência. 

No mesmo sentido, é a pacífica jurisprudência do STF: AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE 

OBRIGATORIEDADE DE DECISÃO JUDICIAL EM PROCESSO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE 

DEMISSÃO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM A APURAÇÃO DOS 

FATOS NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE 

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência 

entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar 

em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido 

processo legal pela aplicação de sanção administrativa por 

descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar 

legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em 

que apurados os mesmo fatos. Precedentes. 2. A análise da 

proporcionalidade da sanção aplicada, mediante rediscussão de fatos e 

provas produzidas no PAD, é incompatível com a via do mandado de 

segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 

28.919-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015). 

N´outro giro, os demais fundamentos da demanda – ausência de provas 

para demitir, não observância dos antecedentes funcionais do autor e não 

aplicação do preceito da razoabilidade e proporcionalidade se encontram 

no mérito administrativo e não possuem fundamento, dada a gravidade da 

imputação e robustez probatória, conforme se infere da leitura do PAD em 

questão, não havendo, desse modo, flagrante ilegalidade para afastar a 

pena aplicada. É da jurisprudência: PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTONOMIA DAS 

INSTÂNCIAS. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA 

TRANSITADA EM JULGADO. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE DE 

DEMISSÃO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 

1. A esfera administrativa só se subordina à penal na hipótese de 

sentença criminal absolutória que reconheça a não-ocorrência do fato ou 

negue a sua autoria, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 2. Sobre 

o exame da razoabilidade e da proporcionalidade da pena aplicada em 

sede de processo administrativo disciplinar, este Superior Tribunal de 

Justiça, especialmente por sua Primeira Seção, possui o posicionamento 

de que a análise, em concreto, do malferimento desses princípios enseja 

indevido controle judicial sobre o mérito administrativo, eis que cabe ao 

Poder Judiciário apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 3. Ainda 

que se adote, em contraponto, a tese de que "não há confundir a análise 

do mérito administrativo, que é de exclusividade da Administração por 

exigir juízo de valor acerca da conveniência e oportunidade do ato, com o 

exame de eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, que acarreta 

na ilegalidade e nulidade do ato e, portanto, é passível de ser examinada 

pelo Poder Judiciário" (REsp 876.514/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, DJe de 08/11/2010), observo que não há motivos para 

infirmar as conclusões adotas pela autoridade apontada como coatora no 

mandado de segurança. 4. A falta disciplinar imputada ao servidor, na 

hipótese, é de ter cometido o crimes de prevaricação e inserção de dados 

falsos em sistema de informações, ao deixar de promover o regular 

andamento de processo de Execução Fiscal, no qual figurava como 

executado. 5. Não houve violação, na espécie, aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a sanção é medida 

exigível e necessária, diante da gravidade das condutas perpetradas pelo 

servidor, tampouco a medida é excessiva ou se traduz em resultado 

indesejado pelo sistema jurídico. 6. Agravo regimental não provido. (STJ, 

Processo AgRg no RMS 36958 RO 2012/0011355-4, Orgão Julgador T2 - 

SEGUNDA TURMA, Publicação DJe 27/02/2014, Julgamento 18 de 

Fevereiro de 2014, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). - 

grifou-se. Ademais, soa até contraditório o requerente socorrer-se a este 

Juízo sob o argumento de não ter sido condenado na esfera criminal, 

porque os atos a ele imputados constituem crime, e também não ter sido 

condenado por improbidade administrativa, pois teoricamente também 

estaria caracterizada a conduta nesta esfera, e, logo após, como 

derradeiro argumento, levantar a tese de desproporcionalidade da pena de 

demissão aplicada no Processo Administrativo. Em suma, nota-se ausente 

qualquer elemento que evidencie a existência de vícios insanáveis ou 

desproporcionalidade premente, vez que a infração praticada pelo autor 

configura conduta especificamente prevista no art. 198, incisos I, IV, X e 

XI da Lei Complementar n. 25/97, dispositivo este que também 

fundamentou o ato administrativo objurgado e impõe pena de demissão 

aos servidores que nele incorram. Com efeito, não havendo amparo legal, 

o indeferimento do pedido de anulação do processo administrativo n. 

20/2014 com Inquérito Administrativo Disciplinar nº 007/2014, é medida que 

se impõe. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, nos termos 

do art. 487, I CPC/2015; b) Sem custas e sem honorários advocatícios, na 

forma do art. 98 CPC/2015; c) Incabível o reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; d) Publique-se, Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000137-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA EGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CELIA 

REGINA EGUES contra ato ilegal do PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, 

SR FRANCIS MARIS CRUZ, que teria instaurado o Processo Administrativo 

Disciplinar por meio da portaria n.º 301/2014, razão pela qual se volve 

perante este Juízo. Decisão que indeferiu o pedido liminar no evento ID 

11554484. O Município de Cáceres prestou informações ao evento ID 

12220781. Manifestação ministerial ao evento ID 12725729. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CELIA REGINA 

EGUES contra ato que reputa ilegal praticado, em tese, pelo PREFEITO 

MUNICIPAL DE CÁCERES/MT. Nos autos, pretende-se assegurar a 

declaração de incompetência do prefeito impetrado para instauração do 

PAD que culminou na pena de demissão à impetrante e, 

consequentemente, determinação de suspensão dos efeitos do Decreto 

n.º 595/2017, para que haja sua reintegração ao cargo de contadora. 

Sobreleva-se que a impetrante Célia Regina Egues era, ao tempo dos fatos 

narrados, servidora pública municipal cedida à Previ-Cáceres na função 

de contadora. Nesta qualidade, foi demandada em processo administrativo 

disciplinar instaurado pela autoridade municipal - e não pelo órgão 

autárquico, tendo, em razão deste PAD, sido demitida dos quadros de 

servidores do município de Cáceres. O cerne da questão trazida à baila 

restringe-se à declaração de nulidade do Processo Administrativo 

Disciplinar instaurado pela Portaria n.º 301/2014 em razão da ilegitimidade 

do Prefeito Municipal para assinatura do ato. Ao que argumenta a 

impetrante, a autoridade competente seria o diretor executivo da 

PREVI-CÁCERES, já que os fatos em questão se deram no âmbito desta 

instituição. Ocorre que, muito embora a impetrante estivesse cedida à 

autarquia previdenciária municipal, o seu vínculo funcional é originário do 
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Município de Cáceres e, portanto, estava vinculada a este ente federativo. 

À época dos fatos, sequer existia nos quadros funcionais da 

Previ-Cáceres o cargo de contador. Muito embora os fatos tenham se 

dado no âmbito da Previ-Cáceres, autarquia municipal, a competência para 

julgamento de PAD em que figure como requerido servidor público 

municipal é do ente ao qual este esteja vinculado. O simples fato de ter 

sido instaurado o Processo Administrativo Disciplinar diretamente pelo 

Prefeito Municipal em nada altera a situação jurídica posta nos autos. Isso 

porque, muito embora tivesse o Diretor Executivo da Previ Cáceres 

competência para a instauração, nos moldes do art. 209 da Lei 

Complementar n. 25/97, não teria competência para julgamento e aplicação 

das sanções pertinentes. Dispõe a Lei Complementar n. 25 de 25-11-1997: 

Art. 209 A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público 

é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou 

inquérito administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 

[...] Art. 206 As penalidades disciplinares serão aplicadas: I – Pelo Prefeito 

Municipal: a) Em caso de demissão e cassação de disponibilidade ou 

aposentadoria; [...]. Da legislação pertinente, somada à farta jurisprudência 

sobre a matéria, é correto afirmar que a competência para instauração de 

PAD do ente cessionário não exclui a competência do ente cedente. No 

caso em apreço, muito embora o PAD pudesse ter sido instaurado por ato 

do Diretor Executivo da Previ-Cáceres, o julgamento deste e as sanções 

cominadas ao caso SOMENTE poderiam ter sido preferidas pelo Prefeito 

Municipal, visto ser a autoridade competente nos casos de servidores 

públicos municipais. É assente na jurisprudência pátria que o julgamento e 

a eventual aplicação de sanção só podem ocorrer no órgão ao qual o 

servidor efetivo estiver vinculado. Colha-se do Informativo n.º 598 do STJ: 

A instauração de processo disciplinar contra servidor efetivo cedido deve 

ocorrer, preferencialmente, no órgão em que tenha sido praticada a 

suposta irregularidade. Contudo, o julgamento e a eventual aplicação de 

sanção só podem ocorrer no órgão ao qual o servidor efetivo estiver 

vinculado. STJ. Corte Especial. MS 21.991-DF, Rel. Min. Humberto Martins, 

Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 16/11/2016 

(Info 598). Destarte, tratando-se de conduta praticada pelo agente público 

durante o período em que esteve cedido, é legítima a instauração do 

processo administrativo disciplinar pelo órgão em que foi praticada a 

irregularidade. Isso se justifica para facilitar a colheita das provas. No 

entanto, o julgamento e a aplicação da penalidade deverão ser feitas pelo 

órgão de origem considerando que é com o órgão cedente que o servidor 

possui o vínculo jurídico. No mesmo sentido são as orientações da 

Controladoria Geral da União: “Assim, a Advocacia-Geral da União, em 

Despacho do Advogado-Geral da União, de 09/05/06, aprovou a 

Nota-Decor/CGU/AGU nº 16/2008-NMS, nos termos do Despacho do 

Consultor-Geral da União nº 143/2008, firmando entendimento, 

primeiramente, de que o julgamento e a eventual aplicação da pena são um 

único ato e, portanto, indissociáveis; e, nessa linha, concluiu que, em 

razão do princípio da hierarquia e do fato de as repercussões do 

processo administrativo disciplinar se materializarem sobre o cargo efetivo 

do servidor, em caso de servidor que comete infração em órgão para o 

qual está cedido, a competência de julgar e de aplicar a pena é da 

autoridade competente para tal no órgão cedente, onde mantém seu cargo 

efetivo (e independentemente de onde o infrator exerça seu cargo ao 

tempo do processo e do julgamento, ou seja, mesmo que ele ainda esteja 

em exercício no órgão de destino). (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. 

Treinamento em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) – Formação de 

Membros de Comissões. Apostila de Texto. Maio de 2011.) Nesse sentido, 

não tendo sido demonstrado direito líquido e certo, a denegação da ordem 

de segurança é medida que se impõe. Isso posto, e por tudo que dos 

autos consta, DECIDO: a) DENEGAR a segurança e, via de consequência, 

extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, 

do CPC; b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 

12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; c) Desnecessário o reexame 

necessário, posto que denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º); 

d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006126-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO OAB - MT3607/O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cumpra-se decisão retro.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-66.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

CLAUDIA BRUNO LEMOS OAB - MT0012355A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010425-66.2011.8.11.0006. REQUERENTE: MAURICIO XAVIER DA SILVA 

REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, VIVO S/A 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) Proceda-se a mudança da classe processual 

dos autos. 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. CÁCERES, 6 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005559-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/01/2019 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: 1005573-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (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: 21/01/2019 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: 1001092-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO WATANABE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA FIALEK RYBA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESP. DEV., PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004111-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR VENANCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESP. DEV., PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004111-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR VENANCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004111-82.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NICANOR VENANCIO DE 

SOUZA REQUERIDO: GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Em tempo, verifico que o documento juntado 

no ID n. 15245618 está ilegível. Assim, determino nova intimação à parte 

Autora para que cumpra o determinado o despacho de ID n. 14739138, 

devendo ser documento legível e de fácil entendimento. Concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação retro. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004387-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESP. DEV., PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006266-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE VALDIR CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 24/01/2019 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: 1006033-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CONRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006033-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO CONRADO DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Defiro 

o prazo de 15 (quinze) dias, para juntada dos documentos faltantes. Às 

providências. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005763-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA ALVES & ALVES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SOUSA BRITO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DA PARTE REQUERENTE A, EMENDAR NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, O ENDEREÇO DO SEGUNDO REQUERENTE 

"GILSON SOUSA BRITO". VISTO QUE, CONSTA APENAS A CIDADE E 

ESTADO DO REQUERIDO, NÃO SENDO POSSÍVEL A CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003449-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEULA GUILHERME DE ALMEIDA (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: 30/01/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006363-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI ALVES SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006363-58.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - 

ME EXECUTADO: ROSELI ALVES SANTANA Vistos, etc. Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida exequenda. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), ao qual será reduzido pela metade em caso de pagamento integral 

do débito. Não sendo efetuado o pagamento no prazo citado, o Sr. Oficial 
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de Justiça, munido da segunda via do mandado, deverá proceder a 

imediata penhora de bens e a sua avaliação, lavrando–se o respectivo 

auto e de tais atos intimará, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Caso a penhora seja negativa, intime-se a parte exequente a se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011269-74.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011269-74.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MOACIR CELESTINO DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Tendo em vista a intimação 

proferida no ID 14798850 e nada ter sido requerido, remetam-se os autos 

ao arquivo. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006042-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON 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))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006042-57.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NILSON LOPES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Tendo em vista a intimação proferida 

no ID 14786545 e nada ter sido requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010056-72.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA SANABRIA CARVALHO TOLOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT0006413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010056-72.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: TANIA MARIA SANABRIA 

CARVALHO TOLOTTI EXECUTADO: BANCO VOTORANTIM S.A. 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) Depois de cumprida esta providência e não 

sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora 

para apresentar cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de 

direito. Caso haja pedido de penhora via bacenJud, deve o Exequente 

indicar o expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na 

busca. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011584-39.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.L. INDUSTRIA- COMERCIO- IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011584-39.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE FRANCISCO DOS 

SANTOS EXECUTADO: S.L. INDUSTRIA- COMERCIO- IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO Vistos, etc. Intime-se o Exequente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar expressamente o valor atualizado da dívida e o CNPJ 

da Executada a ser utilizado na busca. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003456-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LEMES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 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: 1003456-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LEMES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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 CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003456-13.2018.8.11.0006 ; Valor causa: R$ $10,708.99; Tipo: Cível; 

Espécie: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

Processo: : REQUERENTE: REGINA LEMES GOMES : ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA : REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Pessoa(s) a ser(em) Intimada(s) Nome: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: Rua Gomes da Carvalho, 1195. 4º 

andar, Vila Olimpia, São Paulo - SP Finalidade: A INTIMAÇÃO de Vossa 
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Senhoria para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOData:30/01/2019 16:00 

(MT), na sala de audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5MB cada. CÁCERES - MT, 13 de novembro 

de 2018 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (DSS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003463-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

30/01/2019 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003468-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000683-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO, NOS TERMOS DO ART. 854, 

§ 3º, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003470-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO RODRIGUES DOS SANTOS (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: 30/01/2019 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: 1003480-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MELO ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 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: 1003481-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIAS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003494-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 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: 1003469-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CORREA LANDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEL FRANCISCO BARBOSA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 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: 1006158-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 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: 1000618-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JERSON MENDES DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 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: 1003444-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISILANE AMORIM MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 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: 1000814-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (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: 31/01/2019 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: 1003515-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (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: 

31/01/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000891-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ESPORTIVA VILA NOVA SPORT CLUB - VNSC (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (RÉU)

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL DE SALAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MS5858-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000891-16.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): ASSOCIACAO ESPORTIVA VILA NOVA SPORT CLUB - VNSC 

RÉU: FEDERACAO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL DE SALAO, 

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA Vistos etc. Intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da petição de id. 12334758, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000906-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DOMINGOS SALVIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/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):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000906-82.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: ALAN DOMINGOS SALVIO DE ALMEIDA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca da petição de id. 12920467, no prazo legal. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000144-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES VERSALLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000144-32.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): ALBERTO ALVES VERSALLI RÉU: BANCO BMG Vistos etc. 

Desentranhem-se as petições de id. 12764113 e 12764584, uma vez que 

não possuem qualquer relação com estes autos. Cumpra-se integralmente 

a decisão de id. 11883034. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001236-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001236-79.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: AGROPECUARIA 

VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME, EDSON 

SANCHES Vistos etc. Defiro o pedido de id. 13362064. Decorrido o prazo, 

intime-se a parte requerente para dar prosseguimento no feito. Às 

providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001218-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE ALMEIDA ALESSIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001218-58.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): FERNANDA DE ALMEIDA ALESSIO RÉU: AGUAS DE 

DIAMANTINO S.A. Vistos etc. Designo audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas. As 

partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 385 

caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 450 

caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’. Conste a 

advertência do § 5º, do art. 455 e a informação do art. 463, ambos do CPC 

de 2015. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público 

(art. 463, NCPC). Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 13 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000697-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA GELINSKI (REQUERIDO)

SEBASTIAO GELINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000697-79.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: HDI SEGUROS S.A. REQUERIDO: JOAO CARLOS DA SILVA 

GELINSKI, SEBASTIAO GELINSKI Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 13 de fevereiro de 2018, às 15:30 horas. Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato. 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 15 

(quinze) 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, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000788-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIANE DE OLIVEIRA MAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000788-09.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

LIZIANE DE OLIVEIRA MAIA Vistos etc. Defiro o pedido de id. 13261949. 

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 
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quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Decorrido "in albis" o prazo de 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), 

nomeio a Defensora Pública atuante nesta Comarca, para patrocinar a 

defesa da parte devedora. Após, conclusos para ordenação de 

procedimento. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. h Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000488-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FALEIRO & SCHUBERT LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000488-13.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): NILSON FERREIRA BORGES RÉU: FALEIRO & SCHUBERT 

LTDA - ME Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A 

despeito do pedido liminar efetuado pela parte requerente, este juízo se 

reserva para apreciar o pedido após a resposta do demandado. Neste 

sentido, valiosa se mostra a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado, in 

‘Tutela Antecipada’, ao afirmar, ‘in verbis’: “Verificando o juiz que, apesar 

de escorado no ‘fundado receio de dano’ ou no ‘justificado receio de 

ineficácia do provimento final’, o direito deduzido pelo autor não corre risco 

de perecimento imediato apenas pela ocorrência da citação do réu, nada 

impede que o órgão de jurisdição afirme tal circunstância, ao despachar a 

inicial, e declare que vai apreciar o requerimento de tutela antecipada após 

a contestação.” A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO- 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE APÓS FORMADA A RELAÇÃO 

PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - POSSIBILIDADE. 

Pode o juiz deixar para analisar o pedido de antecipação de TUTELA após 

oportunizar à parte ré o contraditório e a ampla defesa desde que não se 

mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 

14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 

04/12/2007). Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 13 

de fevereiro de 2018, às 16:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por 

meio de seus procuradores para comparecerem em audiência. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), 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. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às Providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000187-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO NERIS SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANY GOMES SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000187-66.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): AUGUSTO NERIS SANTANA RÉU: MARIANY GOMES 

SANTANA Vistos etc. Intime-se a parte autora para informar se o acordo 

de id. 14890931 foi cumprido. Caso a resposta seja negativa, defiro o 

pedido de id. 13686112. Decorrido o prazo, intime-se a requerente para 

dar prosseguimento no feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000954-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE SALUS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000954-41.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

MARILUCE SALUS DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por C. VALE – COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL em face de MARILUCE SALUS DE ALMEIDA, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Em postulado de id. 9329719 as 

partes realizaram acordo, pugnando pela homologação. É o necessário 

relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 

9329719), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido 

feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo 

que determino a imediata conclusão do mencionado processo para a 

devida extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do 

acordo. Custas e honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes 

por meio de seus procuradores. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001302-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES CHRISTOFOLLI PARISENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - SP67793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001302-25.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARINES CHRISTOFOLLI PARISENTI REQUERIDO: CONSEG 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Pedido 

de Alvará Judicial ajuizado por MARINÊS CHRISTOFOLLI PARISENTI, 

AMARILDO CHRISTOFOLLI e MARISTELA CHRISTOFOLLI BRANDÃO 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a expedição de alvará 

autorizando Marinês Christofolli Parisenti receber e dar quitação da quantia 

de R$ 12.174,03 referente a saldo residual pelo encerramento do grupo 

05016, cota 0318.01 do consórcio New Holland em favor do de cujus 

DELBRAY CHRISTOFOLLI. Asseveram que o de cujus se tratava de 

genitor dos mesmos, e que firmou contrato com o consórcio New Holland 

para aquisição de uma colheitadeira, contudo, faleceu em 12/10/2009. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. DECIDO. Recebo a 

inicial e seus respectivos documentos. Verifica-se nos presentes autos 

que não há informações sobre a existência de outros beneficiários do “de 

cujus”, havendo então a necessidade de averiguar a existência dos 

mesmos, razão que determino a expedição de ofício ao INSS, solicitando 

informações quanto à existência de beneficiários do ‘de cujus’. Abra-se 

vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 12 

de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001444-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001444-63.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA RÉU: SICREDI CENTRO 

NORTE Vistos etc. De início, verifica-se a possibilidade de aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora de ofício. Vejamos os entendimentos jurisprudenciais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSTITUTIVA. REVISÃO 

CONTRATUAL. INVERSÃO DO ONUS PROBANDI. APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE OFÍCIO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. 

OBRIGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS PERICIAIS IMPOSTA A 

AUTOR E RÉU, DE FORMA PRO RATA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 33 DO CPC. RECURSO PROVIDO. O art. 33 do Código de 

Processo Civil estabelece que o requerido responderá, tão somente, pelas 

despesas periciais que houver pleiteado, não possuindo o instituto da 

inversão do ônus probatório o poder de suprimir esta regra. Ressalva-se 

que, em decorrência da inversão do onus probandi, os fatos alegados 

pelo autor, que dependerem da produção de prova pericial que não puder 

ser realizada, presumir-se-ão verdadeiros”. (TJ-SC - Agravo de 

Instrumento AI 635439 SC 2009.063543-9 (TJ-SC) - Data de publicação: 

29/04/2010). “Consignação em pagamento. Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor de ofício. Possibilidade. Requerida que não 

demonstrou a inexistência de injusta recusa. Manutenção da procedência 

do pedido. Recurso desprovido”. (TJ-SP - Apelação APL 

00047799720118260006 SP 0004779-97.2011.8.26.0006 (TJ-SP) - Data de 

publicação: 12/03/2013). Portanto, aplico o Código de Defesa do 

Consumidor e consequente inversão do ônus da prova em favor da parte 

autora. Intime-se a parte autora a colacionar o contrato, objeto da lide, 

devidamente assinado por ambas as partes, no prazo de 15 dias. Após, 

voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 12 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000579-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LEMES IZEPILOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000579-40.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): JULIANA LEMES IZEPILOVSKI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Considerando-se as 

informações prestadas no id.13165651 , DESTITUO o perito anteriormente 

nomeado e, nos termos da decisão de id. 9817038, NOMEIO para o cargo 

de perito o médico Dr. Rafael Cubel Junior, que poderá ser encontrado no 

Laboratório São João Batista, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 12 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000356-53.2018.8.11.0005

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:

DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL (EXECUTADO)

SOLANO HENRIQUE DESBESSEL (EXECUTADO)

JAQUELINE ANA PRIGOL DESBESSEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000356-53.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: SOLANO HENRIQUE 

DESBESSEL, DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL, JAQUELINE ANA PRIGOL 

DESBESSEL Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 

o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 12 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000195-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEZANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, 

por seu advogado, para que fique ciente da certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 16438432) e, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001064-06.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADJA CONCEICAO ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, 

por seu advogado, para que fique ciente da certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 16421556) e, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001008-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEO PIAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, 

por seu advogado, para que fique ciente da certidão (ID 16446551 e 

16415542 ) e, querendo, retire os documentos apreendidos e/ou se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000489-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. S. (AUTOR(A))

R. R. H. S. (AUTOR(A))

R. F. H. S. (AUTOR(A))

CINTIA PAULA HAUSS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN NAZARIO (RÉU)

WILIAN NAZARIO REPRESENTACOES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000489-95.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): CINTIA PAULA HAUSS, RODRIGO HAUSS SANTANA, RENAN 

RICARDO HAUSS SANTANA, RAQUEL FLORENCA HAUSS SANTANA 

RÉU: WILIAN NAZARIO, WILIAN NAZARIO REPRESENTACOES - ME Vistos 

etc. 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. 

13476263) demonstra que os autores não possuem 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 pelos autores, não havendo 

nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que eles podem 

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 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 

aos autores, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 16:30 horas. Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato. 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 15 

(quinze) 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, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001084-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ATHANAGILDO CORREA OAB - SP329750 (ADVOGADO(A))

LEONARDO LINS MORATO OAB - SP163840 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI JOSE PEDRINI (REQUERIDO)

LIVIO EDSON PEDRINI (REQUERIDO)

JOSIANE CRISTINA BOTELHO PEDRINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, 

por seu advogado, para que fique ciente da certidão do oficial de justiça 

(ID 16384505) e, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1001140-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, 

por seu advogado, para que fique ciente da certidão do oficial de justiça 

(ID 16381351) e, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001526-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE FELIX ULIANA (EXECUTADO)

MARIA JOSE PEREIRA DA LUZ (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, 

por seu advogado, para que fique ciente da devolução da carta precatória 

e certidão (ID 16443697) e, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000697-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA GELINSKI (REQUERIDO)

SEBASTIAO GELINSKI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, em cumprimento a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 

02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos 

no provimento n. 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

autora, por meio de seus procurador, para que efetue o pagamento de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio 

do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sitio eletrônico 

www.tjmt.jus.br - aba “emissão de guias online”, aportando-se aos autos 

o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000561-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. O. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000805-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SCHUTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES OAB - MS7394 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000805-45.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: VERA LUCIA SCHUTZE REQUERIDO: CORRETORA DE 

SEGUROS SICREDI LTDA, HDI SEGUROS S.A. Vistos etc. Defiro o pedido 

de id. 16208014. Expeça-se ofício a Cooperativa Sicredi com os anexos 

de id. 8682324. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 13 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000734-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GARLENE OPOLSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR OPOLSKI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000734-09.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): GARLENE OPOLSKI RÉU: VILMAR OPOLSKI Vistos etc. 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 pelos documentos (id. 

14034446/14034517) demonstram que a autora 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 

dos documentos firmados pela autora, não havendo nos autos, pelo 

menos até agora, prova no sentido de que ela 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 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 a 

autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 17:00 horas. Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato. 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 15 

(quinze) 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, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000737-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO HERDT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000737-61.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: LAERCIO HERDT Vistos etc. 

Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com petição 

devidamente instruída por prova escrita, conforme documento(s) 

acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001675-90.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MACHIONE MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001675-90.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: JULIO CESAR MACHIONE MORI REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Especifiquem as partes, 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. Sem prejuízo do 

exposto, manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000743-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA DOS SANTOS FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000743-68.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: VANILDA DOS 

SANTOS FERNANDES Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral 

pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, 

cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do 

prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 13 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000733-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO 

AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELI CRISTINA FERNANDES ZANGEROLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000733-24.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E 

COMERCIALIZACAO AGRICOLA LTDA EXECUTADO: KELI CRISTINA 

FERNANDES ZANGEROLI Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral 

pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, 

cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do 

prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 13 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001665-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ROZENDO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DEPVAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001665-46.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): GERSON ROZENDO DE ARRUDA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DEPVAT Vistos etc. Defiro parcialmente o 

pedido de id. 14138965 somente no tocante a prova pericial, contudo, a 

parte que requereu a perícia deve providenciar o pagamento da mesma. 

Nomeio como perito do Juízo o médico Dr. Rafael Cubel Junior, que poderá 

ser encontrado no Laboratório São João Batista, independentemente de 

compromisso (NCPC, art. 466). Intimem-se as partes para indicarem 

assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 

(quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos I e II). Apresentados os 

quesitos, intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do 

art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que 

requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de que os autos possam prosseguir. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia. Com 

as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, 

art. 477, § 1º). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000124-12.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA JOSE MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO(A))

SOCRATES GIL SILVEIRA MELO OAB - PR05557 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Thaila (RÉU)

Zé (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000124-12.2016.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARIA MADALENA JOSE MESQUITA RÉU: ZÉ, THAILA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de 

urgência antecipada ajuizada por MARIA MADALENA JOSÉ DE MESQUITA 

em face de DESCONHECIDOS. Relata a requerente que é legítima 

possuidora de um imóvel situado à Rua Curitiba, s/n, neste município de 

Diamantino. Aduz que sua genitora ficou doente e ela foi obrigada a viajar 

para a cidade de Araputanga/MT para auxiliar nos cuidados da mesma, foi 

quando teve a notícia que seu imóvel foi invadido, no final do ano de 2015. 

Assevera que quando constatou a ocupação, tentou por diversas formas 

fazer que os invasores deixassem o local, contudo, não obteve êxito, 

registrando Boletim de Ocorrência. Requer a antecipação de tutela, para 

reintegração de posse do imóvel discutido. Foi realizada a constatação in 

loco, sendo informado pelo Oficial de Justiça que estão residindo no imóvel 

a senhora Thailata Maiara Perez Gonzalez e o senhor Paulo Ricardo, e que 

os mesmos alugaram o imóvel de Maria Luiza (id. 5872929). A parte autora 

pugnou, liminarmente, pela reintegração de posse. Passo a análise do 

pedido liminar. Primeiramente, faz-se necessário salientar que a medida 

liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento. 

Segundo dicção do artigo 561, do NCPC, o autor precisa provar a 

existência de alguns pressupostos, quais sejam, a posse do autor; a 

turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data em que tal tenha 

ocorrido; a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. No entanto, em 

que pese a autora, com o intuito de comprovar sua posse ter juntado 

Boletim de Ocorrência (id. 4506867) , verifica-se que o esbulho ocorreu há 

mais de um ano e dia, impossibilitando o deferimento da liminar. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO NA REALIZAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC – POSSE DE FORÇA VELHA – 

VALOR DA CAUSA NÃO CORRESPONDENTE – DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – AGRAVO 

DESPROVIDO. No que tange à pretendida liminar, a ação de reintegração 

de posse foi ajuizada somente em 15.12.2014, portanto há mais de 02 

(dois) anos da suposta posse irregular, infere-se que a posse pelos 

Agravados não poderia ser qualificada como nova, conclui-se que a 

invasão data de mais de ano e dia, circunstância que, por si só, afasta a 

possibilidade da concessão da liminar postulada, conforme expressa 

disposição do art. 558 do NCPC. O valor de R$1.000,00 (hum mil reais) 

atribuído pelos Agravantes como valor da causa, a meu ver tem-se um 

valor simbólico, tendo em vista que o imóvel compreende uma área total de 

1.519,00 hectares. Não tendo o Agravante/Requerente demonstrado fazer 

jus a proteção possessória, o que deve ser mantida a decisão recorrida”. 

(AI 134343/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017). Dessa forma, vislumbra-se que os requisitos mencionados 

acima não se encontram presentes para o deferimento da liminar. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de liminar de reintegração de posse do imóvel 

discutido. Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 15:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio 

de seus procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), 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 15 

(quinze) 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, 12 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001177-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ailton Alves França (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DE SOUSA CARDOSO OAB - DF56406 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH OAB - MT18407/A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR OAB - DF50240 (ADVOGADO(A))

HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE OAB - DF40887 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUPE DA NOBREGA OAB - DF29237 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA OAB - MG136556 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001177-91.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

AILTON ALVES FRANÇA Vistos etc. Trata-se de ação civil pública 

promovida pelo Ministério Publico Estadual em desfavor de Ailton Alves 

França, alegando prática de atividade potencialmente lesiva ao meio 

ambiente caracterizada por ausência de outorga de poço tubular e de 

cadastro do sistema de armazenamento de combustível, utilização 

indiscriminada de agrotóxicos e afins, independentemente de seu grau 

toxicológico e periculosidade ambiental. A parte autora postulou pela 

concessão de medida liminar para que fosse implementadas medidas 

apontadas nos itens 3.1 a 3.5 da exordial. A análise do pedido de liminar 

foi postergada para momento posterior à contestação, conforme decisão 

de id. 10079313. Vieram-me os autos conclusos. Para a concessão da 

liminar em pedido de tutela antecipada devem estar presentes os 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, 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 caso em espécie, entendo não estarem 

presentes, por ora, os requisitos da verossimilhança das alegações nem 

da prova suficiente do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Conforme se vê, foi determinada nos autos a apresentação da 

contestação por parte dos requeridos, para, então, após a abertura do 

contraditório, fosse analisado o pedido de tutela antecipada aviado com a 

inicial. Contudo, as alegações trazidas na peça de defesa dos requeridos, 

considerando-se ainda os documentos juntados, quais sejam: LAU, CAR, 

SIMCAR, Processo de Outorga Poço Jataí, Diário Oficial Outorga do Poço 

Tubular, dentre outros (id. 12855388, 12855393, 12855403, 12855422, 

12855441) deixam este juízo em dúvidas sobre a existência, ou não, de 

atividade lesiva ao meio ambiente, não restando claro, até agora, se a 

conduta praticada pelos réus na inicial causou ou esteja em vias de 

causar dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente. Pois 

bem. Tenho que a produção de prova pericial é indispensável para o 

deslinde da controvérsia, especialmente para que seja esclarecida a 

ocorrência de eventual dano ambiental e sua extensão, bem como a 

possibilidade de restauração do status quo ante da área degradada. De 

outro lado, é fato que eventual deferimento da tutela antecipada pleiteada, 

sem a produção da essencial prova pericial, poderá causar a 

irreversibilidade do provimento almejado. Com efeito, se é certo que a 

proteção ambiental é valor de extrema relevância, não se pode olvidar 

que, sem a realização de prova pericial para verificar se houve dano ao 

meio ambiente, a concessão da tutela antecipada nos moldes postulados 

na inicial pode representar prejuízos irreparáveis ao requerido, os quais, 

certamente, terão de ser ressarcidos a posteriori, se comprovado que a 

conduta apontada como ilícita na verdade não o era, sendo que a 

responsabilidade recairá, se for o caso, sobre o erário. No sentido de que 

a produção de prova pericial se faz necessária para a demonstração de 

eventual dano ambiental, trago a colação as seguintes jurisprudências: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública ambiental. Decisão que 

indeferiu a liminar e determinou a realização de perícia técnica no local. 

Inconformismo do Ministério Público. Sem razão. Impossibilidade de 

aferição das condições atuais do imóvel por meio de parecer técnico com 

imagens antigas e, ainda, constar que a mata nativa se encontrava em 

estágio médio de regeneração. Necessidade de realização de perícia para 

aferição de eventual dano ambiental. Recurso não provido.” (TJSP, Agravo 

de Instrumento nº 2075310-22.2016.8.26.0000, Relator Roberto Maia). 

“Agravo de Instrumento ação civil pública dano ambiental necessidade de 

perícia para apuração dos danos nomeação pelo juiz de peritos nas áreas 

de engenharias química e florestal bem como de biologia técnicos da 

CETESB exceção de suspeição rejeição Órgão estatal não subordinado ao 

Ministério Público relação de pessoabilidade inexistente entre as partes 

suspeição que não se justifica Recurso não provido” (TJSP, AI 

2059269-77.2016.8.26.0000, Rel. JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS). 

Ante o exposto, forte nas decisões já proferidas nestes autos, e 

entendendo pela necessidade de produção de prova pericial para saber 

se houve ou não o alegado dano ambiental, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada. Intime-se o Ministério Público para impugnar a contestação, no 

prazo legal. Diamantino, 09 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001269-69.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DALL AGNOL RIBEIRO (EXECUTADO)

CHARLES LEANDRO NAGEL BACKENDORF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001269-69.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: CHARLES LEANDRO 

NAGEL BACKENDORF, SOLANGE DALL AGNOL RIBEIRO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT face de CHARLES 

LEANDRO NAGEL BACKENDORF, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de id. 11551452, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito. É o necessário relato. 

DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas 

cláusulas e condições encontram-se estampadas em postulado de id. 

11551452 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com 

resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 924, inciso II, e art. 

487, inciso III, alínea 'b', ambos do NCPC. Custas e honorários conforme 

pactuados. Intimem-se as partes por meio de seu procurador. Observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Às providências. Cumpra-se. 

Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001272-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO(A))

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001272-24.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA RÉU: 

ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória 

ajuizada por AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA em face 

de ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de id. 12378933 as partes realizaram acordo, 

pugnando pela homologação. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO 

o acordo celebrado entre as partes (id. 12378933), todavia, nos termos do 

art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Custas e honorários conforme 

pactuados. Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se as 

partes por meio de seus procuradores. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000509-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO OTTOBONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000509-23.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): PAULO ROBERTO OTTOBONI RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração (id. 11349340), 

interposto pelo requerente contra a sentença exarada (id. 10790983), 

afirmando haver omissão na “decisum”. Foi determinada a intimação da 

parte embargada para se manifestar (id 13689215). A parte embargada se 

manifestou no id. 13830257). É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos 

embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, 

as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se identificam 

com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Isso porque, como 

cediço, cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se 

evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, 

precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se que sua 

fundamentação afasta qualquer rediscussão. Neste sentido, são 

incabíveis embargos de declaração utilizados: O Tribunal de Justiça deste 

Estado decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à 

reanálise de fatos e provas, especialmente quando os utilizados no 

acórdão eram suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” 

(Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o 

Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de Declaração são 

espécie recursal peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas 

hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à 

correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 

2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). 

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida no id. 10790983. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000984-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DO NASCIMENTO GASPAR (REQUERENTE)

ROZILDA GASPAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000984-76.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: ROZILDA GASPAR DA SILVA, PEDRO DO NASCIMENTO 

GASPAR INTERESSADO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Vistos etc. Trata-se 

de Pedido de Alvará Judicial ajuizado por ROZILDA GASPAR DA SILVA e 

PEDRO DO NASCIMENTO GASPAR, ambos devidamente qualificados nos 

autos, requerendo o levantamento de valores referente ao fundo de 

garantia por tempo de serviço em nome do ‘de cujus’ RONALDO GASPAR 

DA SILVA. Asseveram que são genitores e os únicos herdeiros de 

Ronaldo Gaspar da Silva, o qual faleceu em 07/12/2013, sem deixar filhos. 

Instruiu a inicial com documentos. Foi juntado ofício do INSS, informando 

que não foram encontrados beneficiários cadastrados em nome do de 

cujus (id. 10065203). No id. 10489854 foi juntado ofício da Caixa 

Econômica, informando que o de cujus possui saldo de FGTS, no montante 

de R$ 3.660,76 (três mil seiscentos e sessenta reais e setenta e seis 

centavos). O Ministério Público se manifestou no id. 12484056. É o 

necessário relato. DECIDO. Como é cediço, as quantias depositadas em 

nome do cidadão segurado junto ao PIS/PASEP e FGTS são de direito do 

mesmo que com seu esforço e suor, obteve tais benefícios. Quanto ao 

levantamento e administração desses valores, a Lei 6.858/80 é clara e 

prevê: "Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados 

e o montante das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em cotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a previdência social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento”. Nessa senda: 

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO VALORES DO 

FGTS E PIS/PASEP NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELOS TITULARES. LEI 

8.858/80. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INEXIGENCIA DE 

SOBREPARTILHA. – O artigo 666, do Código de Processo Civil, dispõe que 

o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6858/80 independerá de 

inventário ou arrolamento de bens. (...). Os valores provenientes de saldo 

do FGTS e vinculados ao PIS/PASEP são passíveis de levantamento 

mediante alvará judicial, não se aplicando para essa hipótese, pela 

natureza específica dos benefícios, as exigências previstas no art. 2°, da 

Lei n. 6.858/80. Recurso Provido. (AC 10447150012212001 - TJ MG). Ante 

o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo no 

artigo 666 NCPC c/c artigos 1º da Lei 6858/80, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO e DEFIRO O ALVARÁ PRETENDIDO para liberação dos valores 

depositados junto à conta vinculada existente em nome de RONALDO 

GASPAR DA SILVA em favor dos herdeiros ROZILDA GASPAR DA SILVA 

e PEDRO DO NASCIMENTO GASPAR. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do NCPC). 

Sem custas e honorários advocatícios em face da gratuidade. Expeça-se 

o Alvará. P.R.I. Cumpra-se. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001661-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GENOUD PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001661-09.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RICARDO GENOUD PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de RICARDO GENOUD 

PEREIRA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado 

de id. 11953777, a parte autora informa que as partes transigiram 

extrajudicialmente, pugnando pela homologação e extinção do feito. É o 

necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e regulares efeitos, a desistência da ação pela parte autora, 

ante o acordo extrajudicial entabulado entre as partes e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença sem resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 13 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001462-84.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. F. (RÉU)

Outros Interessados:

J. S. D. A. (REPRESENTADO)

 

DESPACHO Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 
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representante legal, para no prazo de 05 (cinco) dias informar se possui 

interesse no prosseguimento do feito e requeira o que entender de direito, 

sob pena de extinção. Em caso de inércia de seu representante, intime-se 

pessoalmente a parte autora, para que, no prazo exarado acima, informe 

interesse no andamento do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo 

e devidamente certificado nos autos, com ou sem manifestação, abra-se 

vista ao Ministério Público. Empós, volte-me concluso. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Diamantino/MT, 28 de setembro de 2018. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000685-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE ALMEIDA 00784274010 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PACHECO JUNIOR OAB - RS107940 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000685-02.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA 

00784274010 REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 1 – 

Converto o julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de janeiro de 2019 às 10h00min. 3 - Intimem-se as 

partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que 

a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 09 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000685-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE ALMEIDA 00784274010 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PACHECO JUNIOR OAB - RS107940 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000685-02.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA 

00784274010 REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 1 – 

Converto o julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de janeiro de 2019 às 10h00min. 3 - Intimem-se as 

partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que 

a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 09 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 23/01/2019 às 09hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OFILO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001239-34.2017.8.11.0005. REQUERENTE: OFILO MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A, BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1 – 

Converto o julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de janeiro de 2019, às 09h30min. 3 - Intimem-se 

as partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado 

que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 08 de 

novembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000070-12.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOVENIL ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos, etc. 1 – 

Converto o julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de janeiro de 2019, às 09h00min. 3 - Intimem-se 

as partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado 

que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 08 de 

novembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN DE QUEIROZ VUNJAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT25029/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 181 de 683



Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 23/01/2019 às 09hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001381-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SBS TREINAMENTO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA NEUMANN DE AVILA OAB - RS110924 (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS MEDEIROS CARPES OAB - RS92362 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACHMAN & SILVA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001381-04.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SBS TREINAMENTO EIRELI 

REQUERIDO: LACHMAN & SILVA LTDA - EPP Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se a Comarca de 

origem, com nossas homenagens e as baixas de estilo. Às providências. 

Diamantino, 08 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010272-60.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010272-60.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: ADIVALDO MOREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO Vistos, etc. 

De fato, verifica-se que a certidão do Sr. Oficial de justiça de id. 15212239 

não faz menção acerca da constatação de eventuais bens passíveis de 

penhora junto à residência do executado. Assim, expeça-se mandado de 

penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, desde que 

não sejam essenciais para sua habitabilidade, conforme recomenda o 

Enunciado nº. 14 do FONAJE. Cumpra-se. Diamantino, 13 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BORGES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT25029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 23/01/2019 às 10hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT25029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 23/01/2019 às 10hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-19.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZAGONEL DE LIMA & LIMA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILAYNE FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010137-19.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ZAGONEL DE LIMA & LIMA 

LTDA - EPP REQUERIDO: MARILAYNE FRANCISCA DA SILVA Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id. n.º 11848602, intime-se a parte exequente 

para que apresente endereço atualizado da executada, bem como 

apresente bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. 

Diamantino, 08 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 23/01/2019 às 10hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013315-44.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVO DE RAMOS (REQUERIDO)

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010337-31.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES JULIO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Intimar o procurador da exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010446-69.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APIO & AUGUSTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE MARTINS DE LIMA (EXECUTADO)

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-22.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA PATRICIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação para o recorrido VIVO, querendo apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000070-12.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOVENIL ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos, etc. 1 – 

Converto o julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de janeiro de 2019, às 09h00min. 3 - Intimem-se 

as partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado 

que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 08 de 

novembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON CAMPOS 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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001587-52.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ODENILSON CAMPOS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 12 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUR TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON CHAVES DOS PASSOS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001061-51.2018.8.11.0005. AUTOR(A): ANTUR TRANSPORTES LTDA - 

EPP RÉU: EVERTON CHAVES DOS PASSOS Vistos. 1 – Defiro em parte o 

pedido de 15882267 - pág. 1. 2 – Designe-se nova data para audiência de 

conciliação. 3 – Após, expeça-se carta precatória para citação e 

intimação da parte requerida no endereço indicado na inicial, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação designada pela escrivania, 

consignando que deverá ser assistido por advogado e oferecer defesa 

escrita ou oral até cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 – 

Intime-se a parte requerente, através de seu patrono, para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 5 – Entretanto, o pedido de expedição de ofício para 

localização de outros endereços em nome da parte não merece 

acolhimento. Isto porque, tendo em vista os princípios que regem o juizado 

especial, especificamente o da economia processual e celeridade, é 

obrigação da parte indicar o correto endereço do outro litigante, não 

cabendo esta providência ao Juízo, nem se aplicando subsidiariamente o 

CPC. Tal conclusão é corroborada pelo artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/95, 

denotando a celeridade que deve reger os procedimentos do JEC, sem 

prejuízo da parte que não conhece o endereço do outro litigante optar pela 

justiça comum, nos termos do artigo §3º, da Lei 9.099/95, razão pela qual 

indefiro tal pedido. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

12 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010153-41.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MANTOVANI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010153-41.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: FABIO MANTOVANI DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO PARTICIPACOES S.A. Vistos etc. 1 - Trata-se de 

embargos à execução, proposto pelo executado, alegando, em suma: - 

inexistência de obrigação de fazer ante a ausência de confirmação dos 

efeitos da liminar na parte dispositiva da sentença; - regular cumprimento 

da obrigação de fazer e o inadimplemento das faturas pelo autor; - 

excesso no montante atingido a título de multa diária pelo descumprimento 

da obrigação de fazer determinada na sentença, sustentando que o valor 

se tornou desproporcional e excessivo, não guardando sintonia com o 

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que sua 

cobrança configura enriquecimento sem causa. Decido. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a irresignação da parte embargante 

merece respaldo em parte. Primeiramente, não prospera a alegação da 

embargante de que a parte dispositiva da sentença não confirmou os 

efeitos da decisão liminar, uma vez que embora a sentença prolatada nos 

autos tenha sido omissa quanto a este ponto, verifica-se que foram 

opostos embargos de declaração pela embargada visando sanar a 

referida omissão, sendo certo que a sentença proferida nos mencionados 

embargos confirmou a liminar proferida, conforme id. 9560317 - pág. 1. 

Igualmente, as alegações da embargante de que houve o regular 

cumprimento da decisão liminar, e que não houve questionamento pela 

embargada quanto ao não cumprimento não merecem acolhimento, uma 

vez que a parte embargante não trouxe aos autos qualquer documento 

probatório do cumprimento, tendo apenas alegado que executou a liminar 

em sua contestação, contudo, somente juntou aos autos telas de seu 
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sistema que não demonstram a regularização do fornecimento do serviço 

de internet na forma contratada pelo reclamante. Por outro lado, por mais 

de uma vez a parte embargada juntou aos autos resultado de teste da 

velocidade de sua internet, demonstrando o descumprimento da liminar 

pela ré, conforme documentos de id. n. 9560259, n. 9560261, n. 9560263. 

Portanto, se houve o cumprimento da decisão liminar pela embargante 

conforme alegado por esta, é certo que a mesma não comprovou nada 

nos autos. Ademais, o fato de que o embargado não realizou o pagamento 

de nenhuma fatura no ano de 2016, e que utilizou os serviços da empresa 

sem pagar corretamente não se trata de matéria de embargos à execução, 

devendo a parte embargante manejar a ação competente para reaver 

eventuais débitos devidos pela parte embargada. Por outro lado, a 

irresignação da parte embargante de que o valor atingido a título de multa 

diária pelo descumprimento da obrigação de fazer se tornou 

desproporcional e excessivo merece guarida. A multa é tratada no artigo 

537 do CPC: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e 

poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na 

sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 

compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 

cumprimento do preceito. § 1° O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 

modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso 

verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado 

demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa 

causa para o descumprimento”. Sem delongas, é nítido que a multa 

alcançou valor maior que o objeto da obrigação de fazer, bem como valor 

superior ao próprio teto do Juizado, o que não é admitido, de forma que 

deve ser reduzida pelo magistrado, de ofício ou a requerimento do 

interessado, visando evitar o enriquecimento sem causa de uma das 

partes, coadunando o valor com o princípio da proporcionalidade, 

evitando-se valor exorbitante. Nesse sentido: “AgRg no REsp 1096184 / 

RJ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0227078-7. 

Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141). Órgão Julgador 

T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 10/02/2009. Data da 

Publicação/Fonte DJe 11/03/2009. Ementa: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. AGRAVO.DE 

INSTRUMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO EM BUSCA 

DE.PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Agravo 

regimental interposto por Jorge Oliveira Rodrigues contra decisão 

monocrática que deu provimento ao recurso especial da CEF para 

reformar integralmente o acórdão recorrido, restabelecendo a decisão 

interlocutória que fixou a multa no patamar de R$10.000,00.(dez mil reais) 

e os honorários advocatícios relativos à multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). 2. O aresto do TRF da 2ª Região, ao dar provimento ao 

agravo na origem, - cassando a decisão interlocutória que determinara a 

redução da quantia relativa à multa pertinente à determinação de creditar 

as diferenças de correção monetária na conta do FGTS de titularidade do 

autor-, acabou por condenar a CEF ao pagamento de R$.500,00 

(quinhentos reais) multiplicados por cento e oitenta e três dias, perfazendo 

um total de R$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), 

acrescidos, ainda, de 10% sobre esse montante (R$.9.150,00), como 

verba honorária relativa à multa. 3. Afigura-se totalmente desproporcional 

e exorbitante tal condenação, revelando-se caracterizadora de 

enriquecimento ilícito, uma vez que a multa diária cominada visava apenas 

a compelir a empresa pública a dar cumprimento à decisão que determinou 

a reconstituição da conta fundiária do autor, devendo ser adequada, 

suficiente e compatível com a obrigação principal. 4. Esta Corte Superior já 

se pronunciou quanto à possibilidade de ser reduzido o valor de multa 

diária em razão de descumprimento de decisão judicial quando aquela se 

mostrar exorbitante. Precedentes: REsp 836.349/MG, Rel. Min. José 

Delgado, 1ª Turma, DJ 09.11.2006;.REsp 422966/SP, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, DJ 01.03.2004; REsp 775.233/RS, Rel. Min. 

Luiz Fux, 1ª Turma, DJ.01.08.2006; REsp 793491/RN, Rel. Min. Cesar 

Rocha, 4ª Turma, DJ.06.11.2006. 5. Agravo regimental não-provido”. Sobre 

tal questão não há preclusão, nem coisa julgada, conforme já decidiu o 

STJ: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE 

POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS 

BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. 

INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de 

multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento 

relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não 

preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão 

das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

09/04/2014, DJe 11/04/2014)”. Dessa maneira, homologo o valor da 

obrigação principal referente ao dano material no montante de R$ 2.699,84 

(dois mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

quantia esta que sequer foi contestada pela parte embargante nos 

embargos, porém REDUZO a multa arbitrada pelo descumprimento da 

obrigação de fazer para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim 

de se evitar o enriquecimento sem causa da credora, sem juros e 

correção monetária. 2 – Intime-se a parte embargante para que comprove, 

no prazo de 05 dias, o pagamento nos autos, sob pena de penhora. 3 – 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 13 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-41.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVAL DE ALMEIDA SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPLAN LTDA ? VHD DE OLIVEIRA ELETROELETRONICOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010207-41.2011.8.11.0005. REQUERENTE: DENIVAL DE ALMEIDA SOUTO 

REQUERIDO: BRASPLAN LTDA ? VHD DE OLIVEIRA 

ELETROELETRONICOS Vistos etc. Verifica-se que a parte exequente não 

encontrou bens em nome do devedor e requer o protesto da decisão 

judicial de id. 3757909. Diante do exposto, em razão da inexistência de 

bens penhoráveis, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95. DEFIRO o pleito de protesto do pronunciamento 

judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali 

previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 

2009). Sem custas, nem honorários advocatícios por serem incabíveis na 

sentença de primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. 

P. I. C Diamantino, 13 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000204-05.2018.8.11.0005. REQUERENTE: NIVALDO OLIVEIRA ARAUJO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sem delongas, 

considerando que o autor mesmo intimado para emendar a inicial juntando 

o devido comprovante de residência em seu nome, manteve-se inerte, 

indefiro a petição inicial com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único, 

do CPC, e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito com base no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

nessa fase. (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 13 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-43.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010493-43.2016.8.11.0005. REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, argumento que o presente processo 

será  ju lgado con jun tamente  com os  p rocessos  n º . 

8010447-54.2016.811.0005 e processo nº. 8010425-93.2016.811.0005 em 

razão da conexão. Trata-se de ação de exclusão de registro e nome no 

serasa com pedido de indenização por danos morais e danos materiais 

proposta por Júlio César Espírito Santo em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Sustenta a parte autora que teve seu nome 

inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente. 

Argumenta, ainda, que jamais teve qualquer relação comercial com a 

Requerida, de modo que faz jus ao cancelamento da inscrição e ao 

recebimento de indenização por danos morais e materiais. Por outro lado, 

a parte requerida argumenta que a cobrança é legítima, haja vista a 

existência de relação contratual entre as partes e apresenta telas do 

sistema interno da empresa para fins de comprovação da relação 

contratual entre as partes. - Da preliminar – revelia. A parte autora pugnou 

pela aplicação da revelia à empresa Requerida, uma vez que esta não 

teria apresentado a carta de preposto durante a audiência de conciliação. 

É de se anotar que, in casu, aplica-se a regra prevista no artigo 9, §4º da 

Lei 9.099/95, de modo que é certa a aplicação da revelia. (Recurso Cível 

Nº 71007983380, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 18/09/2018). Por esta razão, 

decreto a revelia do reclamado, entretanto, a “caraterização de revelia não 

induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo 

autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes 

em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o 

seu convencimento.” (STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 

28/05/2014). Pois bem. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise dos 

autos, verifica-se que as ações são improcedentes. Isto porque, 

verifica-se que não procede a afirmação de que jamais manteve qualquer 

relação com a empresa, haja vista que os documentos juntados pela 

empresa demonstram que o autor era titular da unidade consumidora nº. 

3644 na data em que os débitos foram gerados. Em que pese a alegação 

da parte autora de inexistência da referida dívida, a qual teria acarretado a 

inscrição de seu nome em rol de inadimplentes, restou devidamente 

comprovada nos autos, por meio dos prints de tela do sistema interno da 

Requerida, a existência do negócio jurídico firmado entre as partes, 

consistente na prestação de serviços de energia elétrica. Nesse sentido, 

é notório, nesta espécie de serviço, que a modalidade de contratação 

utilizada é por meio de contato telefônico, método que facilita o acesso do 

consumidor aos serviços em questão. Nessa toada, a ausência de um 

contrato formal não exime possível reconhecimento de existência de 

relação jurídica, que pode ser comprovada de acordo com a apuração da 

veracidade das informações contidas nos sistemas informatizados da 

fornecedora de serviços, e demais circunstâncias de contratação. No 

caso dos autos, em que pese o autor ter questionado a referida 

contratação, tem-se a plena compatibilidade entre os dados fornecidos 

pelo requerente em sede de inicial e aqueles constantes nos sistemas da 

requerida (data de nascimento, CPF e RG), informações estas que apenas 

o autor detém. É de se notar que o autor reside em Alto Paraguai e a 

unidade consumidora objeto do contrato impugnado também se localiza em 

Alto Paraguai, uma cidade pequena em que não seria usada por 

fraudadores profissionais parta se praticar a fraude, indicando que foi o 

próprio autor que contratou ou passou seus dados para contratação. 

Além disso, denota-se que o autor efetuou o pagamento de algumas 

faturas da unidade consumidora registrada em seu nome, o que apenas 

indica a relação contratual havida entre as partes. (id. nº. 4000567 - Pág. 

1). Não obstante, não há nos autos qualquer informação de que o autor 

tenha perdido ou extraviado os seus documentos pessoais, afastando, 

assim, a hipótese de fraude. Os documentos carreados aos autos são, 

portanto, suficientes para comprovar a existência da contração de 

serviços sub judice. Diante da verificação de que a ré detinha os dados 

pessoais do autor, de rigor aplicar a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

in caso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO 

RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE 

QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS 

DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE 

FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E DOS 

DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR – CONTRATO 

VALIDAMENTECONSTITUÍDO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia 

pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de 

burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre 

os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta 

apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais 

e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e pagar pelos serviços. 

2. Portanto, a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura 

e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como 

prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a 

empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos 

de seus registros cadastrais internos, e, por outro lado, o próprio 

reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para 

a posse de seus dados pessoais pela empresa. (TJ/MT. APELAÇÃO Nº 

41636/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATOR: DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO APELANTE: OI S. A. APELADA: LEILA CÂNDIDO 

GARCIA DE OLIVEIRA. Número do Protocolo: 41636/2018 Data de 

Julgamento: 04-09-2018). Ademais, o autor não apresentou qualquer 

documento para rechaçar as alegações da parte requerida, quando de 

sua impugnação, sendo certo que este deveria ter desincumbido o ônus 

de demonstrar fato constitutivo de seu direito, não bastando a simples 

alegação, ainda mais quando a parte requerida apresenta fatos que 

demonstram que as alegações do autor não condizem com os fatos 

narrados inicialmente. Portanto, vislumbra-se a Requerida agiu em 

exercício regular de direito ao inserir o nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que tal inscrição originou-se da 

inadimplência do autor para com a empresa Requerida, não havendo o que 

se falar em indenização por danos morais e muito menos danos materiais. 

Nesse sentido, vejamos julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. Comprovação da origem da dívida por parte da ré. Inscrição do 

nome da parte em órgãos de restrição ao crédito que traduz exercício 

regular de direito. Danos morais. Inocorrência. Caso em que, ainda, o dano 

moral seria indevido, ante o teor da Súmula 385 do STJ. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079442968, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

Julgado em 07/11/2018) Dessa forma, considerando que não há qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, o pedido inicial deve ser 

julgado improcedente e, por consequência, é de rigor a procedência do 

pedido contraposto. Nesse ponto, considerando que a fatura que está 

sendo discutida nestes autos é a referente ao mês 05.2016 na monta de 

R$ 650,03 (seiscentos e cinquenta reais e três centavos), este é o valor a 

ser devolvido à Requerida, sem prejuízo do recebimento dos valores que 

originaram os demais processos conexos. Por fim, justifica-se, ainda, a 

aplicação de multa por litigância de má fé ao autor, uma vez que propôs 
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diversas ações discutindo individualmente as negativações inseridas pela 

empresa Requerida em razão das inadimplências das faturas de energia 

da Unidade Consumidora nº. 3644, da qual era o titular, sendo certo que tal 

atitude se encaixa perfeitamente na hipótese do artigo 81 do Código de 

Processo Civil. (Apelação Cível Nº 70077198646, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 

em 08/11/2018). Ante ao exposto, REVOGO a liminar deferida nos autos e 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, o que faço com fulcro no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Por consequência, julgo parcialmente PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 650,03 (seiscentos e cinquenta reais e três 

centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta 

decisão, com fulcro no artigo 17 da Lei 9.099/95. Ainda, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 

10% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora para fins 

recursais. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 13 de novembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-54.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010447-54.2016.8.11.0005. REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, argumento que o presente processo 

será  ju lgado con jun tamente  com os  p rocessos  n º . 

8010493-43.2016.8.11.0005 e processo nº. 8010425-93.2016.811.0005 

em razão da conexão. Trata-se de ação de exclusão de registro e nome 

no serasa com pedido de indenização por danos morais e danos materiais 

proposta por Júlio César Espírito Santo em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Sustenta a parte autora que teve seu nome 

inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente. 

Argumenta, ainda, que jamais teve qualquer relação comercial com a 

Requerida, de modo que faz jus ao cancelamento da inscrição e ao 

recebimento de indenização por danos morais e materiais. Por outro lado, 

a parte requerida argumenta que a cobrança é legítima, haja vista a 

existência de relação contratual entre as partes e apresenta telas do 

sistema interno da empresa para fins de comprovação da relação 

contratual entre as partes. Pois bem. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise dos 

autos, verifica-se que as ações são improcedentes. Isto porque, 

verifica-se que não procede a afirmação de que jamais manteve qualquer 

relação com a empresa, haja vista que os documentos juntados pela 

empresa demonstram que o autor era titular da unidade consumidora nº. 

3644 na data em que os débitos foram gerados. Em que pese a alegação 

da parte autora de inexistência da referida dívida, a qual teria acarretado a 

inscrição de seu nome em rol de inadimplentes, restou devidamente 

comprovada nos autos, por meio dos prints de tela do sistema interno da 

Requerida, a existência do negócio jurídico firmado entre as partes, 

consistente na prestação de serviços de energia elétrica. Nesse sentido, 

é notório, nesta espécie de serviço, que a modalidade de contratação 

utilizada é por meio de contato telefônico, método que facilita o acesso do 

consumidor aos serviços em questão. Nessa toada, a ausência de um 

contrato formal não exime possível reconhecimento de existência de 

relação jurídica, que pode ser comprovada de acordo com a apuração da 

veracidade das informações contidas nos sistemas informatizados da 

fornecedora de serviços, e demais circunstâncias de contratação. No 

caso dos autos, em que pese o autor ter questionado a referida 

contratação, tem-se a plena compatibilidade entre os dados fornecidos 

pelo requerente em sede de inicial e aqueles constantes nos sistemas da 

requerida (data de nascimento, CPF e RG), informações estas que apenas 

o autor detém. É de se notar que o autor reside em Alto Paraguai e a 

unidade consumidora objeto do contrato impugnado também se localiza em 

Alto Paraguai, uma cidade pequena que não seria usada por fraudadores 

profissionais para se praticar a fraude, indicando que foi o próprio autor 

que contratou ou passou seus dados para contratação. Além disso, 

denota-se que o autor efetuou o pagamento de algumas faturas da 

unidade consumidora registrada em seu nome, o que apenas refuta ainda 

mais a relação contratual havia entre as partes. (id. Num. 4000194 - Pág. 

1). Não obstante, não há nos autos qualquer informação de que o autor 

tenha perdido ou extraviado os seus documentos pessoais, afastando, 

assim, a hipótese de fraude. Os documentos carreados aos autos são, 

portanto, suficientes para comprovar a existência da contração de 

serviços sub judice. Diante da verificação de que a ré detinha os dados 

pessoais do autor, de rigor aplicar a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

in caso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO 

RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE 

QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS 

DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE 

FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E DOS 

DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR – CONTRATO 

VALIDAMENTECONSTITUÍDO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia 

pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de 

burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre 

os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta 

apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais 

e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e pagar pelos serviços. 

2. Portanto, a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura 

e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como 

prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a 

empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos 

de seus registros cadastrais internos, e, por outro lado, o próprio 

reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para 

a posse de seus dados pessoais pela empresa. (TJ/MT. APELAÇÃO Nº 

41636/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATOR: DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO APELANTE: OI S. A. APELADA: LEILA CÂNDIDO 

GARCIA DE OLIVEIRA. Número do Protocolo: 41636/2018 Data de 

Julgamento: 04-09-2018). Ademais, o autor não apresentou qualquer 

documento para rechaçar as alegações da parte requerida, quando de 

sua impugnação, sendo certo que este deveria ter desincumbido o ônus 

de demonstrar fato constitutivo de seu direito, não bastando a simples 

alegação, ainda mais quando a parte requerida apresenta fatos que 

demonstram que as alegações do autor não condizem com os fatos 

narrados inicialmente. Portanto, vislumbra-se a Requerida agiu em 

exercício regular de direito ao inserir o nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que tal inscrição originou-se da 

inadimplência do autor para com a empresa Requerida, não havendo o que 

se falar em indenização por danos morais e muito menos danos materiais. 

Nesse sentido, vejamos julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. Comprovação da origem da dívida por parte da ré. Inscrição do 

nome da parte em órgãos de restrição ao crédito que traduz exercício 

regular de direito. Danos morais. Inocorrência. Caso em que, ainda, o dano 

moral seria indevido, ante o teor da Súmula 385 do STJ. APELO 
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DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079442968, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

Julgado em 07/11/2018) Dessa forma, considerando que não há qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, o pedido inicial deve ser 

julgado improcedente e, por consequência, é de rigor a procedência do 

pedido contraposto. Nesse ponto, considerando que a fatura que está 

sendo discutida nestes autos é a referente ao mês 06.2016 na monta de 

R$ 398,18 (trezentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), este é o 

valor a ser devolvido à Requerida, sem prejuízo do recebimento dos 

valores que originaram os demais processos conexos. Por fim, 

justifica-se, ainda, a aplicação de multa por litigância de má fé ao autor, 

uma vez que propôs diversas ações discutindo individualmente as 

negativações inseridas pela empresa Requerida em razão das 

inadimplências das faturas de energia da Unidade Consumidora nº. 3644, 

da qual era o titular, visando à obtenção de lucro, sendo certo que tal 

atitude se encaixa perfeitamente na hipótese do artigo 81 do Código de 

Processo Civil. (Apelação Cível Nº 70077198646, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 

em 08/11/2018). Ante ao exposto, REVOGO a liminar deferida nos autos e 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, o que faço com fulcro no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Por consequência, julgo PROCEDENTE o pedido 

contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no 

valor de R$ 398,18 (trezentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), 

quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão, com 

fulcro no artigo 17 da Lei 9.099/95. Ainda, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 10% do valor 

da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 

81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora para fins recursais. 

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010425-93.2016.8.11.0005. REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, argumento que o presente processo 

será  ju lgado con jun tamente  com os  p rocessos  n º . 

8010493-43.2016.8.11.0005 e processo nº. 8010447-54.2016.811.0005 

em razão da conexão. Trata-se de ação de exclusão de registro e nome 

no serasa com pedido de indenização por danos morais e danos materiais 

proposta por Júlio César Espírito Santo em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Sustenta a parte autora que teve seu nome 

inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente. 

Argumenta, ainda, que jamais teve qualquer relação comercial com a 

Requerida, de modo que faz jus ao cancelamento da inscrição e ao 

recebimento de indenização por danos morais e materiais. Por outro lado, 

a parte requerida argumenta que a cobrança é legítima, haja vista a 

existência de relação contratual entre as partes e apresenta telas do 

sistema interno da empresa para fins de comprovação da relação 

contratual entre as partes. Pois bem. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise dos 

autos, verifica-se que as ações são improcedentes. Isto porque, 

verifica-se que não procede a afirmação de que jamais manteve qualquer 

relação com a empresa, haja vista que os documentos juntados pela 

empresa demonstram que o autor era titular da unidade consumidora nº. 

3644 na data em que os débitos foram gerados. Em que pese a alegação 

da parte autora de inexistência da referida dívida, a qual teria acarretado a 

inscrição de seu nome em rol de inadimplentes, restou devidamente 

comprovada nos autos, por meio dos prints de tela do sistema interno da 

Requerida, a existência do negócio jurídico firmado entre as partes, 

consistente na prestação de serviços de energia elétrica. Nesse sentido, 

é notório, nesta espécie de serviço, que a modalidade de contratação 

utilizada é por meio de contato telefônico, método que facilita o acesso do 

consumidor aos serviços em questão. Nessa toada, a ausência de um 

contrato formal não exime possível reconhecimento de existência de 

relação jurídica, que pode ser comprovada de acordo com a apuração da 

veracidade das informações contidas nos sistemas informatizados da 

fornecedora de serviços, e demais circunstâncias de contratação. No 

caso dos autos, em que pese o autor ter questionado a referida 

contratação, tem-se a plena compatibilidade entre os dados fornecidos 

pelo requerente em sede de inicial e aqueles constantes nos sistemas da 

requerida (data de nascimento, CPF e RG), informações estas que apenas 

o autor detém. É de se notar que o autor reside em Alto Paraguai e a 

unidade consumidora objeto do contrato impugnado também se localiza em 

Alto Paraguai, uma cidade pequena em que não seria usada por 

fraudadores profissionais parta se praticar a fraude, indicando que foi o 

próprio autor que contratou ou passou seus dados para contratação. 

Além disso, denota-se que o autor efetuou o pagamento de algumas 

faturas da unidade consumidora registrada em seu nome, o que apenas 

refuta ainda mais a relação contratual havia entre as partes. (id. 3999875 - 

Pág. 1). Não obstante, não há nos autos qualquer informação de que o 

autor tenha perdido ou extraviado os seus documentos pessoais, 

afastando, assim, a hipótese de fraude. Os documentos carreados aos 

autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da contração 

de serviços sub judice. Diante da verificação de que a ré detinha os dados 

pessoais do autor, de rigor aplicar a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

in caso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO 

RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE 

QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS 

DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE 

FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E DOS 

DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR – CONTRATO 

VALIDAMENTECONSTITUÍDO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia 

pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de 

burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre 

os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta 

apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais 

e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e pagar pelos serviços. 

2. Portanto, a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura 

e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como 

prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a 

empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos 

de seus registros cadastrais internos, e, por outro lado, o próprio 

reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para 

a posse de seus dados pessoais pela empresa. (TJ/MT. APELAÇÃO Nº 

41636/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATOR: DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO APELANTE: OI S. A. APELADA: LEILA CÂNDIDO 

GARCIA DE OLIVEIRA. Número do Protocolo: 41636/2018 Data de 

Julgamento: 04-09-2018). Ademais, o autor não apresentou qualquer 

documento para rechaçar as alegações da parte requerida, quando de 

sua impugnação, sendo certo que este deveria ter desincumbido o ônus 

de demonstrar fato constitutivo de seu direito, não bastando a simples 
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alegação, ainda mais quando a parte requerida apresenta fatos que 

demonstram que as alegações do autor não condizem com os fatos 

narrados inicialmente. Portanto, vislumbra-se a Requerida agiu em 

exercício regular de direito ao inserir o nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que tal inscrição originou-se da 

inadimplência do autor para com a empresa Requerida, não havendo o que 

se falar em indenização por danos morais e muito menos danos materiais. 

Nesse sentido, vejamos julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. Comprovação da origem da dívida por parte da ré. Inscrição do 

nome da parte em órgãos de restrição ao crédito que traduz exercício 

regular de direito. Danos morais. Inocorrência. Caso em que, ainda, o dano 

moral seria indevido, ante o teor da Súmula 385 do STJ. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079442968, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

Julgado em 07/11/2018) Dessa forma, considerando que não há qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, o pedido inicial deve ser 

julgado improcedente e, por consequência, é de rigor a procedência do 

pedido contraposto. Nesse ponto, considerando que a fatura que está 

sendo discutida nestes autos é a referente ao mês 04.2016 na monta de 

R$ 690,51 (seiscentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), este é 

o valor a ser devolvido à Requerida, sem prejuízo do recebimento dos 

valores que originaram os demais processos conexos. Por fim, 

justifica-se, ainda, a aplicação de multa por litigância de má fé ao autor, 

uma vez que propôs diversas ações discutindo individualmente as 

negativações inseridas pela empresa Requerida em razão das 

inadimplências das faturas de energia da Unidade Consumidora nº. 3644, 

da qual era o titular, sendo certo que tal atitude se encaixa perfeitamente 

na hipótese do artigo 81 do Código de Processo Civil. (Apelação Cível Nº 

70077198646, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 08/11/2018). Ante ao 

exposto, REVOGO a liminar deferida nos autos e julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito. Por 

consequência, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a 

parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ R$ 690,51 

(seiscentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão, com fulcro no artigo 17 da 

Lei 9.099/95. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé no equivalente a 10% do valor da causa a ser revertido 

em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de 

Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da 

causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita em favor da parte autora para fins recursais. Após, com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 176673 Nr: 8873-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO POLIDO CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LUIZ PRIMON - OAB:PR 

70581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8873-36.2016.811.0037- Código 176673

Retificação de Registro Civil

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Francisco 

Polido Contini.

O processo foi originariamente distribuído à 1ª Vara Cível e posteriormente 

à 3ª Vara Cível, ambas desta Comarca, oportunidade que a Juíza de Direito 

titular declinou a competência para o Juízo Diretor do Foro.

Nos termos do artigo 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292 da CNGC os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, com 

funções jurisdicionais.

Nesse diapasão, declino a competência para apreciação do feito ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, prevento nestes autos.

Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para a devida redistribuição.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 177660 Nr: 9426-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR LUIZ PRIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LUIZ PRIMON - OAB:PR 

70581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9426-83.2016.811.0037- Código 177660

Retificação de Registro Civil

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Moacir 

Luiz Primon.

O processo foi originariamente distribuído à 1ª Vara Cível e posteriormente 

à 3ª Vara Cível, ambas desta Comarca, oportunidade que a Juíza de Direito 

titular declinou a competência para o Juízo Diretor do Foro.

Nos termos do artigo 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292 da CNGC os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, com 

funções jurisdicionais.

Nesse diapasão, declino a competência para apreciação do feito ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, prevento nestes autos.

Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para a devida redistribuição.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004542-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. F. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004542-23.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WELLINGTON JOSE FERREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: MOISES FERREIRA RODRIGUES Vistos etc:. 

Cuida-se de ação de interdição proposta em favor de Moises Ferreira 

Rodrigues, na qual foi deferido o pedido de curatela provisória para o seu 

irmão Wellington José Ferreira Rodrigues, conforme se vê do despacho 

inicial. Designada a audiência de entrevista para a data de hoje, foi ouvido 

Moises, bem como seu curador provisório, consoante se vê do registro 

audiovisual em anexo. Foi oportunizada a defesa do curatelado, através 

da nomeação da Defensoria Pública, que apresentou sua manifestação 

nesta audiência. A parte autora ratificou o pedido inicial e o MP foi 

favorável a ele. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, 

consigno a dificuldade na realização da perícia, conforme oficio 
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n°892/2018 da Secretaria de Saúde deste município que segue em anexo, 

no qual se descrevem as justificativas e entraves na realização da prova 

pericial. Contudo, pelos documentos juntados aos autos, ratificados pela 

audiência de entrevista, vê-se que a incapacidade do interditando e sua 

consequente interdição é medida que se impõe. Com efeito, o documento 

constante no id n° 13990841 pg 03 descreve que Moisés é paciente 

portador de encefalopatia, paralisia cerebral com deformidade dos 

membros superiores/inferiores, nascido de parto normal com anoxia (falta 

de oxigênio no cérebro), com sequelas irreversíveis, necessitando de 

ajuda de terceiro – dependente, totalmente dependente de seu irmão 

Wellington, necessitando de auxilio para alimentar-se e se higienizar. O 

referido documento restou confirmado nesta audiência de entrevista, na 

qual se vê de forma patente que Moises é totalmente dependente de 

terceiros para todos os atos da vida civil. Registro outrossim, que Moises 

recebe o benefício de amparo social a pessoa portadora de deficiência 

desde 2002, conforme se vê do documento em anexo, que demonstra que 

passou por perícia pelo INSS para receber o referido beneficio, o qual, 

segundo o mesmo documento se encontra ativo. Ante o exposto, pelos 

fundamentos acima esposados, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

decretar a interdição de Moises Ferreira Rodrigues, nomeando como seu 

curador o seu irmão Wellington José Ferreira Rodrigues. Em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito. 

Expeça-se termo de curatela definitiva. Proceda-se a inscrição desta 

sentença no registro de pessoas naturais, com as devidas publicações 

determinadas no Art.755, §3 do CPC, expedindo-se para tanto, edital com 

os prazos e os intervalos descritos no referido artigo. Dou por publicada 

em audiência, saindo os presentes intimados. Certificado o transito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se”. LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO 

PAMPADO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003467-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORDELINA MARIA DA SILVA CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA APARECIDA CARLOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003467-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JORDELINA MARIA DA SILVA 

CARLOS REQUERIDO: ANGELITA APARECIDA CARLOS ”Vistos etc:. 

Cuida-se de ação de interdição proposta em favor de Angelita Aparecida 

Carlos, na qual foi deferido o pedido de curatela provisória para a genitora 

Jordelina Maria da Silva, conforme se vê do despacho inicial. Designada a 

audiência de entrevista para a data de hoje, foi ouvida Angelita, bem como 

sua curadora provisória, consoante se vê do registro audiovisual em 

anexo. Foi oportunizada a defesa da curatelada, através da nomeação da 

Defensoria Pública, que apresentou sua manifestação nesta audiência. A 

parte autora ratificou o pedido inicial e o MP foi favorável a ele. É o 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, consigno a dificuldade na 

realização da perícia, conforme oficio n°892/2018 da Secretaria de Saúde 

deste município que segue em anexo, no qual se descrevem as 

justificativas e entraves na realização da prova pericial. Contudo, pelos 

documentos juntados aos autos, ratificados pela audiência de entrevista, 

vê-se que a incapacidade da interditanda e sua consequente interdição é 

medida que se impõe. Com efeito, o documento constante no id 

n°13396987 pg 01 descreve que Angelita é paciente com retardo mental, 

dependente de sua mãe, Jordelina Maria Silva Carlos, necessitando de 

auxilio para alimentar-se e se higienizar. O referido documento restou 

confirmado nesta audiência de entrevista, na qual se vê de forma patente 

que Angelita é totalmente dependente de terceiros para todos os atos da 

vida civil. Ante o exposto, pelos fundamentos acima esposados, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para decretar a interdição de Angelita 

Aparecida Carlos, nomeando como sua curadora a sua genitora Sr. 

Jordelina Maria da Silva. Em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito. Expeça-se termo de curatela definitiva. Proceda-se a 

inscrição desta sentença no registro de pessoas naturais, com as devidas 

publicações determinadas no Art.755, §3 do CPC, expedindo-se para 

tanto, edital com os prazos e os intervalos descritos no referido artigo. 

Dou por publicada em audiência, saindo os presentes intimados. 

Certificado o transito em julgado, arquive-se. Cumpra-se”. LIDIANE DE 

ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007086-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. B. S. (REQUERENTE)

M. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

E. D. M. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005757-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. (REQUERENTE)

D. R. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO, das partes solicitantes, para proceder com a averbação do 

divorcio, ou recolher as custas, tendo em vista que se trata de processo 

não gratuito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 13023 Nr: 1527-93.2000.811.0037

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPDN, LDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CERENZINI - 

OAB:15098-A, GILBERTO LUÍS ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, IVAN 

SCHNEIDER - OAB:15.345, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - 

OAB:20901/O, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11.972, SEONIR 

ANTONIO JORGE - OAB:23002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls.54 com a finalidade de intimar o Sr. 

Luiz Divino Queiroz intimo a parte autora para realizar o pagamento da guia 

de diligências do oficial de justiça no valor de R$ 474,30 (quatrocentos e 

setenta e quatro reais e trinta centavos) no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 102657 Nr: 2002-63.2011.811.0037

 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: MARLENE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIDE PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FAVERO DA SILVA - 

OAB:14.579/MT, PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 

13.049, REJANES DELI ZEN VISNIESKI - OAB:MT/4927B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que às fls.102 e 103 não foi possível o cumprimento do mandado 

em virtude do falecimento do herdeiro Ozeias Pereira Gomes. Assim intimo 

à parte autora para apresentar o(s) sucessor(es) do falecido no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 132029 Nr: 4423-21.2014.811.0037

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE DE FATIMA SPENGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FREITAS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO HUMBERTO PRADO - 

OAB:7357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando laudo de avaliação de fls. 90/95 e certidões negativas de 

fls. 89, 97 e 99 impulsiono os autos para intimação da inventariante e caso 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 31954 Nr: 199-55.2005.811.0037

 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: Luiz Carlos Ruaro, ERNESTO RUARO, Luiz Carlos 

Ruaro, ROSANGELA RUARO, THAJANA GALIASSI RUARO, SANDRA 

ISABEL RUARO HORMERCHER., ADRIANA DONDÉ RUARO, GUILHERME 

DONDÉ RUARO, ANA CARLA RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - OAB:MT 

8239-B, CLEYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - OAB:MT/10.016, 

DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, FABIANE MARISA 

SALVAJOLI GUILHERME - OAB:MT 10.774-A, JOÃO OLIVEIRA DE 

LIMA - OAB:4257-B/MT, REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a penhora no rosto dos autos efetivada às fls. 193/195, no 

valor de R$ 14.266,08(...), em favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT 

e ERNESTO RUARO, impulsiono os autos, intimando as partes, por 

intermédio de seus advogados, para querendo, impugná-la, em 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135707 Nr: 7328-96.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSC, DSC, MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOUGLAS MARIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:14451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado João Douglas Mariano de Oliveira OAB 14451 para 

apresentar o CPF das menores, representadas por sua genitora Maris 

Stella Serafim, para abertura de conta poupança.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 117535 Nr: 8211-14.2012.811.0037

 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: VRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8211-14.2012.811.0037

 ESPÉCIE: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: VANESSA RODRIGUES MARCONATO

PARTE RÉQUERIDA: FANDERSON SOUZA SILVA

 FINALIDADE: CITAÇÃO DO REQUERIDO, para contestar a presente ação, 

nos termos do art. 256,II , do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: As partes vieram em união Estável por três anos, 

contudo, há dois meses encontram- se separados de fatos, Como fruto 

desta união as partes tiveram um filho, a saber: ENZO OCTÁVIO 

MARCONATO SOUZA, nascido em 08/10/2012. Durante a união houve 

constituição de bens em comum, quais, sejam, os móveis que guarnecem 

o domicilio. Em virtude da impossibilidade de reconciliação, a requerente 

deseja dissolver formalidade a união havida com o necessária a fim de 

que sejam regulamentadas as questões referentes a guarda, alimentos, 

direitos de visitas em relação a filha e a partilha.

DECISÃO/DESPACHO: Considerando que as tentativas de citação do 

requerido restaram infrutíferas, consoante fls.17/24v/37/44v e 51, bem 

como que a requerente não sabe a atual localização deste, tenho que o 

mesmo está em local incerto, razão pela qual, defiro o pedido de fls.57 e 

nos termos do art. 256, II, do CPC, determino sua citação edilícia. Em 

atenção ao disposto no art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marco Antonio 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste - MT, 12 de novembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 214900 Nr: 6507-53.2018.811.0037

 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: DIEGO DE SIQUEIRA GOMES, KVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA ALVES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELVI PÉRICLES SOUZA GOMES 

JÚNIOR - OAB:MT 23.799-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido ministerial de fls. retro. Para tanto, intime-se o requerente 

para emendar a petição inicial, juntando os documentos imprescindíveis à 

propositura da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006023-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLAYTON DANIEL BATISTA COELHO (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 : 

1006023-21.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CRUZEIRO LTDA EXECUTADO: KLAYTON DANIEL BATISTA COELHO 

Vistos etc. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 3 

(três) dias, contado da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de 

que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor 

à execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 
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advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devendo a executada ser 

expressamente advertida de que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela 

metade (CPC, art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação da executada. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pela 

executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, 

art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar a parte 

executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial 

de justiça procurará a executada 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustrada a pessoal e a com hora 

certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. 

Concluídas as diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 10 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007311-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Processo nº 1007311-04.2018.811.0037 (PJe) Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Gutemberg dos Santos Mesquita Executado: 

Magnun Vinnicios Rodrigues Alves de Araújo Vistos etc. Existindo 

elementos que denotam, em princípio, a situação econômica deficitária da 

parte autora, mas com possibilidade de alteração do panorama financeiro, 

autorizo o recolhimento das custas ao final (CNGC, art.456). Cite-se o 

executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem 

como que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser expressamente 

advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, 

art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, 

§§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Concluídas as 

diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 

de novembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 107009 Nr: 6102-61.2011.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE MÔNICA MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:MT 

8.177

 Certifico que nesta data fica a parte requerente fica INTIMADA para 

comparecer em cartório e retirar a carta de sentença, mediante 

recolhimentos necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 6526 Nr: 1893-06.1998.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS INTERLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ROMANO RIVA, EDSON RONALDO 

RIVA, MAURÍCIO CADORE, ERLON JUNIOR RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogado(a)RAFAEL CARLOTTO CORREA para 

devolver os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 61076 Nr: 893-82.2009.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALENCAR MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINE BELLINATI GARCIA 

LOPÉS - OAB:11.877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B, MARIANA CRISTINA CORRÊA DE ANDRADE - OAB:MT 

15.549, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:MT.9.941-B, WILSON 

SANCHES MARCONI - OAB:85657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data fica a parte requerente fica INTIMADA para 

comparecer em cartório e retirar a carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149554 Nr: 4154-45.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MT 

LTDA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RODRIGUES DA CUNHA, CELSO 

JARDIM RODRIGUES DA CUNHA - ESPÓLIO, MARILDA MOREIRA 

RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT

 Certifico que nesta data fica a parte requerente fica INTIMADA para 

comparecer em cartório e retirar a carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 44088 Nr: 6610-80.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE GIACHINI DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED HENRIQUE SILVA 

GADONSKI - OAB:9565, MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - 

OAB:MT/9565, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 2597 Nr: 4-61.1991.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE DAL PIVA, MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSÉ BOSIO, ONOFRE DAL PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 70476 Nr: 2785-89.2010.811.0037

 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: VITOR NEISSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - 

OAB:177.342/SP

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 30287 Nr: 2548-65.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON DA SILVA CARVALHO 

- OAB:7136 B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 132184 Nr: 4543-64.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. DIAS & CRUZ LTDA - ME, VALDUCIRLENE 

DIVINA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:MT/ 18115/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 21814 Nr: 3187-54.2002.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE SOUZA POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168.804/SP, BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:OAB/SP 363.392, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:SP 

309229, HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO - OAB:109098-A, 

JUAN MIGUEL CASTILHO JUNIOR - OAB:234.670-SP

 Processo nº 3187-54.2002.811.0037 (Código 21814)

Ação Cautelar de Sustação de Protesto

 Requerente: Alessandro de Souza Polato

Requerido: Basf S/A

 Vistos etc.

A ação cautelar de sustação de protesto é conexa à ação declaratória de 

nulidade de título de crédito nº 3605-89.2002.811.0037 (Código 22494).

Destarte, delibero pelo sobrestamento do feito para julgamento conjunto, 

nos moldes do §3º do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de maio de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6523 Nr: 195-62.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, PAULO ROGÉRIO 

GOMES, SÍRIO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 195-62.1998.811.0037 (Código 6523)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Sistema S/A

Executados: César Jorge Sechi e Outros

Vistos etc.

Trata-se de requerimento de requisição de informações econômico-fiscais 

da parte executada, sob o fundamento de que referido documento é 

imprescindível para a localização de bens da parte devedora, passíveis de 

penhora.

A assertiva é pertinente, eis que o pleito executório encontra-se 

obstaculizado em razão da ausência de localização de bens penhoráveis.

Assim, diante da total impossibilidade da parte exequente obter, 

extrajudicialmente, informações sobre a existência de outros bens ou 

rendas em nome do devedor, é necessária a pronta intervenção judicial 

para regular realização do direito invocado, haja vista que “só se 

apresenta razoável a iniciativa do juiz, quando for demonstrada a 

impossibilidade de a parte obter pessoalmente a informação” (NERY 

JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. in Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6ª 

ed. Ed. Revista dos Tribunais. p. 729).

Por essa forma, em que pese a excepcionalidade da medida proposta, 

julgo legítima a pretensão do credor em obter esclarecimentos, mediante 

requisição judicial, sobre o cadastro patrimonial do devedor, visto que 

“esgotados os meios para localização dos bens do executado, é 

admissível a requisição, através do Juiz da execução, de informações à 

Receita Federal, face ao interesse da justiça na realização da penhora” 

(Resp n° 161.296/RS, Rel. Peçanha Martins, DJU 08.05.2000).

Destarte, autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na 

forma postulada (fls.209), via sistema INFOJUD.

Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente de 

seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 
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por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 24130 Nr: 914-68.2003.811.0037

 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: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE SOUZA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168.804/SP, BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:OAB/SP 363.392, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:SP 

309229, HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO - OAB:109098-A, 

João Arnaldo Andreu Avelhaneda - OAB:, TAMARA CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:RJ 111.746-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 914-68.2003.811.0037 (Código 24130)

Ação Monitória

 Requerente: Basf S/A

Requerido: Alessandro de Souza Polato

Vistos etc.

A ação monitória é conexa à ação declaratória de nulidade de título de 

crédito nº 3605-89.2002.811.0037 (Código 22494).

Destarte, delibero pelo sobrestamento do feito para julgamento conjunto, 

nos moldes do §3º do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003668-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003668-38.2018.8.11.0037. AUTOR(A): VILMA PEREIRA LIMA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que o autor está sendo representado por sua curadora. 

Assim, proceda-se a intimação da parte autora para que regularize sua 

representação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BENEDETI MACHADO OAB - MT21123/O (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000629-04.2016.8.11.0037. AUTOR(A): EUNICE ROSA DOS SANTOS 

RÉU: BANCO BMG, BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Determino a retificação 

do polo passivo da ação, dando-se as devidas alterações de praxe nos 

registros processuais, constando como parte requerida apenas o BANCO 

BMG, excluindo-se do polo passivo o requerido BANCO ITAUCARD S/A, 

visto que este entabulou acordo com a parte autora, o qual já foi 

homologado (Id. 7798672). Após o cumprimento das determinações acima, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste /MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003991-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE ABREU DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

B. F. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA CAETANO OAB - MT23382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

LUZINETE FIRMINA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003991-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALDIR JOSE ABREU DO 

NASCIMENTO, BEATRIZ FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

LUZINETE FIRMINA DE SOUZA, ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000230-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DETOFOL BORTOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIANE VEISE ORTIZ (RÉU)

JACI FLORINALDO ANTONIAZZI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000230-04.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JUREMA DETOFOL BORTOLI RÉU: JACI FLORINALDO 

ANTONIAZZI, MARIA ELIANE VEISE ORTIZ Vistos. Ausentes questões 

preliminares e estando presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e regular para 

prosseguimento. Defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos 

narrados, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 13/03/2019 às 13:30h. Caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, ficam as partes desde já intimadas, bem como seus 

patronos, ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra 

elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor, conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 
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357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007485-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN MARCHESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA PERINAZZO OAB - PR46356 (ADVOGADO(A))

ANGELA FAVRETTO OAB - PR42153 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDA GHENO BEE (REQUERIDO)

LEONIR BELMIRO BEE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007485-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ALLAN MARCHESE 

REQUERIDO: LEONIR BELMIRO BEE, IVANDA GHENO BEE Vistos. 

Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das custas 

processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007489-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON SCHEIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTE FLORESTAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007489-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HILTON SCHEIDT REQUERIDO: 

BERTE FLORESTAL LTDA Vistos. Analisando os autos, verifico que não 

consta o pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007477-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FERREIRA RICARDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007477-36.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DIOGO FERREIRA RICARDO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em 

face de DIOGO FERREIRA RICARDO, qualificados nos autos. A ausência 

de prova da entrega da notificação extrajudicial, ainda que a devedora 

tenha descumprido a obrigação contratual ligada à informação de seu 

novo endereço, não comprova a constituição em mora, sendo incabível, 

portanto, a concessão da liminar, ante a falta requisito de procedibilidade à 

ação de busca e apreensão (artigos 2º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei nº 

911/69). O credor possui outro meio para constituir àquela em mora, qual 

seja, o protesto do título e a intimação por edital (Agravo de instrumento nº 

897.053-0/0, Rel. Des. Rocha de Souza, 32ª Câmara de Direito Privado). 

Assim, a ausência do preenchimento dos requisitos estampados pelo 

artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 equivale a não comprovação da 

mora da agravada, de modo que inviável se mostra o decreto de 

apreensão do bem. Corroboram esse entendimento os seguintes 

precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O 

DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. A jurisprudência do STJ considera que a intimação do protesto por edital 

é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as 

tentativas para a localização do devedor. 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o 

Tribunal de origem concluiu que a agravante não esgotou as tentativas 

para localizar o devedor. Alterar esse entendimento demandaria o 

reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso 

especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp n. 357.407/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA 

NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão de medida 

liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de 

contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, 

exclusivamente, à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. 2. No presente caso, o Tribunal de 

origem se pronunciou expressamente sobre a ausência de comprovação 

do envio da notificação extrajudicial, mediante juntada do Aviso de 

Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal no 

sentido de que teria ocorrido a constituição em mora do devedor, 

demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas 

pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos 

autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.194.119/RS, 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/12/2013, DJe 18/12/2013). Ante o exposto, intime-se o autor para 

comprovar a mora, bem como recolhimento das custas e taxas judiciais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000817-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE SOARES GODOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000817-94.2016.8.11.0037. AUTOR(A): JANICE SOARES GODOI RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

GABRIEL GODOI DE OLIVEIRA, menor impúbere, neste ato representado 

por sua genitora JANICE SOARES GODOI contra PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS, ambos qualificados. Alega que, em 25/11/2015, foi vítima de 

acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem 

como informa que sofreu lesão permanente no membro superior direito. 

Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 

13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de 
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acordo com o INPC. A inicial veio com documentos Id. 4529108/4529106 e 

4529103. No Id. 4571989, recebimento da inicial com deferimento da justiça 

gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da seguradora líder no polo 

passivo da ação e falta de interesse de agir ante a invalidade do 

documento apresentado pelo autor como comprovante da realização de 

pedido administrativo anterior. No mérito, alega a inexistência de prova do 

dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de comprovante da 

invalidez alegada, necessidade de graduação do valor eventualmente 

devido de acordo com a lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 

4529102). No Id. 6035274, apresentação de impugnação pela parte autora. 

No Id. 8253749, aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes 

se manifestado nos Ids. 8681235/8828902. No Id. 9710463, o Ministério 

Público pugnou pelo julgamento antecipado da lide e pela parcial 

procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização ao autor levando-se em conta a graduação das 

lesões, com correção monetária desde o evento danoso, e juros a partir 

da citação. E o deposito dos valores indenizatórios em conta poupança de 

titularidade do menor GABRIEL Godoi de Oliveira, de forma a resguardar 

seu patrimônio. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. Há 

preliminares aventadas pela parte requerida, de modo que passo a 

analisa-las. Da alteração do polo passivo para a Seguradora Líder: Com 

relação à alegação de necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da ação, conforme entendimento já pacificado pela 

jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto que o artigo 7ª 

da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que operam o sistema 

de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos de ressarcimento 

indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Ausência de 

Interesse de Agir - Da Não Comprovação do Pedido Administrativo e a Sua 

Recusa: A requerida arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para cobrar o seguro. Verifico, no 

entanto, que a requerente juntou aos autos (Id. 4529106) cópia do 

requerimento administrativo. Quanto à validade do referido documento 

para constituir comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior, torna-se desnecessária a comprovação, uma vez que, o prévio 

ingresso na via administrativa não é condição para a propositura da ação 

de cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, que garante a todos o acesso à justiça. Esse, inclusive, é o 

entendimento dos Tribunais: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO 

PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Sendo assim, rejeito a preliminar. Da Inexistência de Prova do Dano 

Decorrente de Acidente de Trânsito e Não Comprovação do Nexo Causal: 

A parte requerida alega que o boletim de ocorrência é documento 
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imprescindível para propositura da ação e que o boletim de ocorrência 

comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, posteriormente ao 

acidente, não possui a mesma força probante do que aquele lavrado pela 

referida Autoridade Policial. O prontuário de atendimento médico (Id. 

4529108), que identifica a vítima e está devidamente registrado no órgão 

competente, com assinatura do responsável, goza de presunção de 

veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência não é documento 

indispensável para comprovação do dano causado, inclusive é o 

entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS 

MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR 

IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – 

POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES 

– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os honorários 

advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser 

modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 47517/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

09/06/2017). Id. 4529108, consta prontuário de atendimento médico, com 

horário e identificação da vítima. Da Ausência de Prova da Invalidez: 

Arguiu, também, que a autora não apresentou toda a documentação 

indispensável à propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, 

parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, 

porque não há laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o 

único meio de prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 

194/74, em seu artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante 

simples prova do acidente. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” E este tem sido o 

entendimento do nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal 

e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações 

de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 

53318/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está 

demonstrada pela pericia médica colacionada no processo no Id. 8253772. 

Dos Valores da Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 

e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que 

as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as 

situações em que é cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares 

sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com atendimento 

médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento 

do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo prontuário de 

atendimento (Id. 4529108) e perícia médica (Id. 8253772). No caso dos 

autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, que resultou em invalidez média (50%) 

no membro superior direito (70%). A lei não exige que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente com um 

documento específico; apenas diz que deve haver simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação 

médica, caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que 

impõe o pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser 

realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor 

da indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda naõ é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Do Ônus Probatório Autoral e da Inaplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor aos Beneficiários do Seguro DPVAT Sustenta que, como a 

parte autora, em sua exordial, não colacionou o Laudo do IML, conforme 

determina o parágrafo 5° da Lei do Seguro DPVAT, os honorários periciais 

devem ser pagos por ela, sobretudo porque compete a parte autora 

comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, dispõe o §1º do 

artigo 373 do Código de Processo Civil que: “Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em tela, reconheço a 

hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que esta é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: 

CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS 

A Ç Õ E S  D E  C O B R A N Ç A  D E  I N D E N I Z A Ç Ã O 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 
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Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários períciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. Da Constitucionalidade das Leis nº 11.482/07 

e nº 11.945/09: Alega a requerente que as Leis nº 11482/07 e nº 

11.945/09 são incompatíveis com a Constituição Federal. No entanto, não 

há que se falar em inconstitucionalidade delas, pois o Supremo Tribunal 

Federal julgou improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 

4.350 e 4.627, que questionavam as referidas leis. Neste sentido, cito 

jurisprudência: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06. 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/07 E 11.945/09 AFASTADA. 

ADINS Nº 4.627 E 4.350 JULGADAS IMPROCEDENTES PELO PLENÁRIO DO 

C.STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE SER PAGA 

PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 

LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE DANO PATRIMONIAL 

FÍSICO SEQUELAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA 

COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 

340/06. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA DATA DO EVENTO 

DANOSO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS 

REPETITIVOS, JULGAMENTO DA QUESTÃO PELO C. STJ. RESP. 

1.483.620/SC. MORA DA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. CABIMENTO (ART. 85, 

§ 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação. (Processo 

1003261-10.2015.8.26.0590; Orgão Julgador: 34ª Câmara de Direito 

Privado; Relator: Cristina Zucchi; Publicação: 18/12/2017; Julgamento: 18 

de Dezembro de 2017). Por tanto, incabível a presente alegação da parte 

autora, de forma que a indenização deverá ser paga proporcional ao grau 

de invalidez, conforme dispõe a súmula 474 do STJ. Da Impossibilidade da 

Incidência de Correção Monetária a Partir da MP 340/06: Aduz a 

requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum indenizatório 

passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário mínimo. Assim, 

diante da desvalorização da moeda, requer que o valor seja atualizado 

monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a 

Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na Lei 11.482/07, que 

fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. O Superior Tribunal 

de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de que a correção 

monetária incide da data do evento danoso (recurso repetitivo REsp 

1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do 

STJ que dispõe: “A correção monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. Assim, entendo que a correção monetária deverá incidir 

data do evento danoso, despropositada a correção desde a Medida 

Provisória. Ainda, conforme entendimento sedimentado em sede de 

Recurso Especial Repetitivo e posteriormente Sumulado, os juros 

moratórios incidirão desde a citação, conforme enunciado nº 426 da 

Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat 

S/A ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – 

DPVAT parte autora GABRIEL GODOI DE OLIVEIRA, no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco e reais), acrescido de 

juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do 

evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em parte mínima do 

pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que se 

fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com o artigo 85, 

parágrafo 8°, e artigo 86, paragrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004268-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI DE MATTOS (AUTOR(A))

EMILIO GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

LUCIANO LEMES (AUTOR(A))

CARLINDO RODRIGUES ARAUJO (AUTOR(A))

AIRTON CAMPOS DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILDO FRANCO RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA GOMES DA SILVA OAB - GO35549 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004268-59.2018.8.11.0037. AUTOR(A): AIRTON CAMPOS DE FARIA, 

CARLINDO RODRIGUES ARAUJO, EMILIO GONCALVES DE ARAUJO, 

LUCIANO LEMES, VALCI DE MATTOS RÉU: ARILDO FRANCO RIBEIRO 

Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação das 

provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005339-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. M. (AUTOR(A))

RODRIGO TORRES BEZERRA (AUTOR(A))

JESSICA SOUTO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005339-96.2018.8.11.0037. AUTOR(A): GABRIEL TORRES MORAES, 

RODRIGO TORRES BEZERRA, JESSICA SOUTO MORAES RÉU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152538 Nr: 5588-69.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANINE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO, para devolução dos autos nº 5588-69.2015.811.0037, 

Protocolo 152538, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136114 Nr: 7657-11.2014.811.0037
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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: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, PRISCILA KATIA 

MIGUEL FAKINE - OAB:13706/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 134/141, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120886 Nr: 3379-98.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIREGINA TAFAREL AZZOLINI, ZULMIR 

AZZOLINI, HOSPITAL 9 DE JULHO S/A, LUIS CARLOS ROCHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MEDEIROS C.COSTA - 

OAB:SP 172.187, PÂMMELA ALEXANDRA T. KURASHIMA - OAB:SP 

302.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA SIMONE BRESSAN - 

OAB:MT 20437, FERNANDA CRISTINA G. DE J. STORTI - OAB:OAB/SP 

315.567, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, MARIA 

APARECIDA BELO DA SILVA - OAB:OAB/SP 187.860

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149165 Nr: 3930-10.2015.811.0037

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:SP/235738

 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 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156179 Nr: 7258-45.2015.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO OLIVEIRA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 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 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135265 Nr: 6984-18.2014.811.0037

 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: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, 

VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 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 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43273 Nr: 5684-02.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOBIAS ALMEIDA FAGUNDES, GUILHERME 

FARIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA 

DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177, CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 203327 Nr: 962-02.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Edifício Reserva Bom Retiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRÍCIO RAGAZZO - 

OAB:SP/ 135.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora/requerida para comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado, no prazo de 10 dias. Oriento os senhores advogados para 

que apresentem o pagamento da diligência do oficial de justiça no momento 

do requerimento das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos 

desta secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159350 Nr: 114-83.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & KARNOSKI CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882, PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - OAB:15409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA DE CAMARGO - 

OAB:17756/O

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101845 Nr: 1252-61.2011.811.0037

 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: BRILHAR PRODUTOS DE LAZER LDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT CREDIT FOMENTO COMERICLA LTDA, 

CAMBURY DESIGN, ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT

 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 petição de fls. 256, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159659 Nr: 252-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.K. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, MAIRA MUSSOI TEIXEIRA - OAB:86.527/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA SANTOS DE MORAES 

- OAB:MT 20215, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129438 Nr: 2254-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLYBAS EGYDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - 

OAB:9.290/MT, Jarbas Leite Fernandes - OAB:2544-A/MT, WALDIR 

ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:MT 10767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Clybas Egydio da Silva, Cpf: 

03312330963 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av Pacaembu, Nº 1976, 

Cidade: São Paulo-SP

Finalidade:ITNIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA A audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29/11/2018, às 16:00h. NO EDÍFICIO DO 

FÉRUM.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.Tendo em vista que esta magistrada participará 

do curso “Workshop sobre Justiça Restaurativa”, em Cuiabá, nos dias 18 

e 19 de outubro deste ano, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29/11/2018, 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129438 Nr: 2254-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLYBAS EGYDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - 

OAB:9.290/MT, Jarbas Leite Fernandes - OAB:2544-A/MT, WALDIR 

ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:MT 10767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora para comparecer com seus clientes para a audiência de instrução 

e julgamento redesiganada para o dia 29/11/2018 às 16:00 horas no 

Edífico do Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138154 Nr: 9117-33.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR CAMBRUZZI, IVANETE MARIA DE LIMA 

ROCHA, JOÃO GESVALDO - ESPÓLIO, PEDRO GEZUALDO, LUCIO 

RAMOS FERNANDES - ESPÓLIO, IRENE APARECIDA FERNANDES, WAINER 

PRANDINI - ESPÓLIO, ODETE CRUZ DE ALMEIDA, RAIMUNDO TIVOTTO 

MASCARELO - ESPÓLIO, RAIJAN CEZAR MASCARELLO, WAINER 

PRANDINI FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - OAB:175890/SP, 

MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT, VICTOR MARCELO 

HERRERA - OAB:MS/9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 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 REQUERIDA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 265, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140999 Nr: 178-30.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIN DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA ANDRADES DA SILVA - 

ESPÓLIO, SERLI ROSANGELA DA SILVA, CLEICI LUIZA ANDRADE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155133 Nr: 6817-64.2015.811.0037

 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: ANDERSON FREITAS BACCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170389 Nr: 5420-33.2016.811.0037

 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: DIAMANTINO & HOFMAN COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA - ELETTROMEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA CARVALHO 

FERNANDES BACCALINI - OAB:SP/246392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA SANTOS DE MORAES 

- OAB:MT 20215, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 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 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 206241 Nr: 2338-23.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MAIDANA MACHADO, AMIVAN 

RIBEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de p. 25, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69360 Nr: 1668-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL DESIGN COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO FRANCISCO FRITZEN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASCOAL SANTULLO NETO - 

OAB:12887/MT, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002222-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA BERNARDINO (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002222-97.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste/MT, 12 de 

novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006111-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1006111-59.2018.8.11.0037 Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o exequente para providenciar o 

pagamento da diligência para cumprimento do Mandado de Citação, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. Em caso de 

complementação de diligência, a parte deverá emitir guia específica para 

essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. 

Primavera do Leste/MT, 13 de novembro de 2018 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160672 Nr: 711-52.2016.811.0037

 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: MARILEUSA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISAL - INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SANTO ANTONIO DO LESTE 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JÚNIOR - OAB:OAB 20.111-B, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.350

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67405 Nr: 7125-13.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, JULIANA COPETTI - OAB: MT15746B

 Processo nº 7125-13.2009.811.0037 (Código 67405)

Vistos.

Defiro o pedido retro.

Proceda-se conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138248 Nr: 9166-74.2014.811.0037

 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: GEOVANI HERBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179074 Nr: 10177-70.2016.811.0037

 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: SÉRGIO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178540 Nr: 9878-93.2016.811.0037

 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: ISIS BARROS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176400 Nr: 8741-76.2016.811.0037

 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: VERA APARECIDA LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130396 Nr: 3049-67.2014.811.0037

 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: LUIS PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3049-67.2014.811.0037 (Código 130396)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por LUIS PAULO DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 141/142, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 141/142.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73615 Nr: 5937-48.2010.811.0037

 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: ADRIANA COELHO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.040, LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645, TATIANE 

FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72124 Nr: 4439-14.2010.811.0037

 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: MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138594 Nr: 9411-85.2014.811.0037

 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: JOSEFA MORAIS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170676 Nr: 5572-81.2016.811.0037

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA REGINA VALENDORF

 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, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168592 Nr: 4534-34.2016.811.0037

 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: JOANA NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160890 Nr: 797-23.2016.811.0037

 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: MCRVO, SAMARA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168588 Nr: 4531-79.2016.811.0037

 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: CATARINA LUIZA BRESSAN BASEGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177579 Nr: 9367-95.2016.811.0037

 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: WILMAR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177682 Nr: 9442-37.2016.811.0037

 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: MILTON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177735 Nr: 9474-42.2016.811.0037

 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: VALDAIR GAERTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177953 Nr: 9546-29.2016.811.0037

 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: ORIVALDO RODRIGUES PEREIRA

 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, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178569 Nr: 9898-84.2016.811.0037

 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: HILDEANE FONTES LUCENA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104590 Nr: 3572-84.2011.811.0037

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ CADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - PROCURADOR 

FEDERAL - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179249 Nr: 10244-35.2016.811.0037

 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: JOSELITA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:MT 18610, ROMULO DE ARAUJO FILHO - OAB:MT/ 

19704, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:MT/ 22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122887 Nr: 5428-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->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: ARGEMIRO GABRIEL SABADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990, 

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT, MARCO 

AURELIO HEPP RODRIGUES - OAB:19758, ROSANA ESTEVES 

MONTEIRO - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do laudo pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175663 Nr: 8340-77.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristal Administradora e Promotora de Cartões 

Ltda - ME, JACKSON LUCIO FIORINI, DIEGO ANTONIO DUARTE, BRUNO 

VIAN RODRIGUES, CAMILA TOTTI TROJAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL BLANCO NETO - 

OAB:4483

 Processo nº 8340-77.2016.811.0037 (Código 175663)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fls. 17, 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.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012459-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

URANIA KENYA VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (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 - AUDIÊNCIA 

PROCESSO n. 8012459-76.2015.8.11.0037 Valor da causa: $10,000.00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: URANIA KENYA VIEIRA MARTINS Endereço: Avenida INACIO 

CASTELI, 564, PARQUE CASTELANDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A 

Endereço: , 1236, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-206 

URANIA KENYA VIEIRA MARTINS Endereço: Avenida INACIO CASTELI, 

564, PARQUE CASTELANDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

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: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

17/12/2018 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). PRIMAVERA DO 

LESTE, 9 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012025-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA LEIDE DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 8012025-53.2016.8.11.0037 

Valor da causa: $7,546.59 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA LEIDE DE OLIVEIRA SANTANA Endereço: Rua 

ERICO TREVISOL, 755, PONCHO VERDE III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Endereço: Rua MARINGÁ, 444, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE:INTIMO os 

advogados das partes requerente e requerida para comparecerem na 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17/12/2018, às 

09h00min., na sede deste Juízo, acompanhado de seus clientes e 

testemunhas, tudo em conformidade com o despacho proferido nos autos. 

PRIMAVERA DO LESTE, 11 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004087-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004087-58.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ALESSANDRA OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por danos morais c/c pedido de 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Alessandra Oliveira da 

Silva em face de Telefônica Brasil S.A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a requerente 

foi impedida de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial 

em virtude da restrição em seu nome do valor de R$87,21(oitenta e sete 

reais e vinte e um centavos), vinculado ao contrato n°0213609213. A 

autora afirma que não possui qualquer débito com a requerida, uma vez 

que não possui qualquer vinculo contratual com a mesma. Por fim, requer 

através da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão de seu 

nome perante os órgãos de restrição ao crédito, até o deslinde desta 

ação. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Extrato do SCP (id. n°13739001) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de 

tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o requerente 

menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e 

também não sabia da existência das restrições em seu nome. A respeito, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A 

antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação 

prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da 

parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar 

ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode 

esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a 

formação do contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em 

momento posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da 

medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório, 

sob pena extinção e arquivamento dos presentes autos. Declaro a 

conexão  en t re  os  au tos  1004082 -36 .2018 .8 .11 .0037  e 

1004087-58.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. 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, 07 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004004-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DE MELLAS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004004-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA JOANA DE MELLAS 

GUIMARAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de 

tutela de urgência pleiteado por Maria Joana Demelas Guimarães em face 

de Telefônica Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. 

Dos Fatos. Alega na petição inicial que a requerente foi impedida de 

adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em virtude da 

restrição em seu nome do valor de R$346,72(trezentos e quarenta e seis 

reais e setenta e dois centavos), vinculado ao contrato n°2116921065. A 

autora afirma que não possui qualquer vinculo contratual de prestação de 

serviços com a requeria, pois assevera que o débito é ilegal. Por fim, a 

autora requer através da antecipação de tutela de urgência, a imediata 

exclusão de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito, até o 

deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Extrato do SCPC(id. 

n°13687337) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo 
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com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o 

requerente menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a 

requerida e também não sabia da existência das restrições em seu nome. 

A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona 

que: “ A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de 

justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a 

ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu 

puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que 

não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, 

aguardar a formação do contraditório e a apresentação de outros 

elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com maior 

segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do 

NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a 

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

carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos três 

meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório. Redesigne-se à audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Primavera do Leste-MT, 07 de novembro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004885-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAKIELY AKEMY YAMAKAWA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O MUNDO DA CRIANCA COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004885-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JAKIELY AKEMY 

YAMAKAWA DOS SANTOS REQUERIDO: O MUNDO DA CRIANCA 

COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA - EPP Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral c/c 

pedido de tutela de urgência pleiteado por Jakiely Akeny Yamakawa dos 

Santos em face de O Mundo da Criança Comercio de Vestuário Infantil 

LTDA - EPP, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. 

Alega na petição inicial que a requerente foi impedida de adquirir crédito 

em determinado estabelecimento comercial em virtude da negativação em 

seu nome no valor de R$445,90(quatrocentos e quarenta e cinco reais e 

noventa centavos), vinculado contrato n°0003612207. Afirma que não 

possui qualquer vinculo contratual com a requerida que tenha ensejado a 

negativação. Aponta que não recebeu qualquer notificação de débito. Por 

fim, a autora 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 SPC (id. n°14180320) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome. A respeito, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode 

ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz 

a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária 

deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a 

medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a 

citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Analisando ainda os extratos 

da negativação, verifico que o documento carreado como comprovante de 

negativação não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos 

responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte 

promovente, para, também no prazo de 05(cinco) dias, carrear aos autos 

extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu 

nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

05/12/2018, às 08h00min 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. Declaro a conexão entre os autos 

1004885-19.2018.8.11.0037 e 1004884-34.2018.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 12 de 

novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004884-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAKIELY AKEMY YAMAKAWA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004884-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JAKIELY AKEMY 

YAMAKAWA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral c/c pedido de tutela de urgência pleiteado por 

Jakiely Akeny Yamakawa dos Santos em face de Telefônica Brasil S.A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na 

petição inicial que a requerente foi impedida de adquirir crédito em 

determinado estabelecimento comercial em virtude da negativação em seu 

nome no valor de R$167,49(cento e sessenta e sete reais e quarenta e 

nove centavos), vinculado contrato n°0223813591. Afirma que não possui 

qualquer vinculo contratual com a requerida que tenha ensejado a 

negativação. Aponta que não recebeu qualquer notificação de débito. Por 

fim, a autora 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 SPC (id. n°14180198) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome. A respeito, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode 

ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz 

a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária 
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deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a 

medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a 

citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Analisando ainda os extratos 

da negativação, verifico que o documento carreado como comprovante de 

negativação não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos 

responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte 

promovente, para, também no prazo de 05(cinco) dias, carrear aos autos 

extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu 

nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

05/12/2018, às 07h40min 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. Declaro a conexão entre os autos 

1004885-19.2018.8.11.0037 e 1004884-34.2018.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Primavera do Leste-MT, 12 de 

novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

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 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010463-43.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON IZIDIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo o exequente para manifestar acerca do endereço completo do 

executado, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 13 de novembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012209-43.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAURI PAULA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca do endereço do 

executado, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 13 de novembro 

de 2018.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010185-13.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAPITELLI MOROSOV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIZA MARIA GIROLOMETO (EXECUTADO)
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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 CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 8010185-13.2013.8.11.0037 Valor da 

causa: $11,853.25 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, 

CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ALEX CAPITELLI MOROSOV 

Endereço: Rua RUA SANTO ANDRE, 1075, JARDIM RIVA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: ELOIZA MARIA 

GIROLOMETO Endereço: Rua SAO CAETANO, 1226, JARDIM RIVA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da parte executada para pagar o valor exequendo no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de multa de 10% nos termos do artigo 523, § 

1º, do CPC. RESUMO DA INICIAL: As partes pactuaram que a Executada 

deveria pagar ao Exequente a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

em 05 (cinco) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais), com o primeiro vencimento em 10/04/2015 e as 

demais com vencimento para todo dia 10 dos meses subsequentes; sem 

prejuízo dos valores bloqueados, os quais já foram liberados através de 

alvará judicial. Em caso de descumprimento, todas as parcelas serão 

consideradas devidas, havendo assim vencimento antecipado das 

parcelas vincendas, bem como incidirá juros de 1,0% (um por cento) 

calculados sobre os meses de atraso, mais multa de 20% (vinte por 

cento), além dos encargos e honorários advindos da cobrança até a data 

do efetivo pagamento, pactuados desde já em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor deste acordo.Neste sentido, informa o Exequente que o saldo 

atualizado da dívida é de R$ 11.853,25 (...), já devidamente corrigida, com 

juros, correção monetária, multa e honorários, tudo conforme o pacto 

formalizado entre as partes e planilha em anexo. DECISÃO: Vistos em 

Correição. Defiro a citação por edital da executada, com fulcro no 

E n u n c i a d o  3 7  d o  F O N A J E .  I n t i m e - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. 

Eviner Valério 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, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006992-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TOMAZETTI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006992-36.2018.8.11.0037. INTERESSADO: MARCOS TOMAZETTI 

REQUERIDO: SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT 

Vistos. Trata-se de ação declaratória c/c pedido de Tutela de Urgência, 

ajuizada por Marcos Tomazetti em face do Estado de Mato Grosso, onde 

pretende liminarmente a suspensão dos efeitos do auto de infração 

n.0082-E de 27/10/2016. Afirma a parte autora que foi autuada pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), através do auto de 

infração nº 0082-E, de 27/10/2016 com a seguinte infração: “01 - Por 

operar atividade de irrigação com pivô central sem licença para operação 

em 7 pivôs centrais; 02 - Por fazer uso de recursos hídricos em 

contrariedade à outorga concedida.”. Informa que o analista da SEMA 

descreveu como dispositivos infringidos: “Art. 60 e 70 da Lei Federal n. 

9605/1998. Artigo 66 do Decreto Federal 6514/2008”. Aplicando a multa 

de: “Item 01: R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) e Item 02: 

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Aduz que apresentou defesa 

administrativa, que culminou no julgamento de primeira instância (Decisão 

Administrativa n. 024/SPA/SEMA/2018), no seguinte sentido: “(...) Dessa 

forma, entendemos pela desconsideração da conduta de fazer usos de 

recursos hídricos em contrariedade à outorga concedida, capitulada no 

artigo 66 do Decreto Federal n. 6.514/08, uma vez que no momento da 

autuação conforme Despacho n. 074/2017CFE/SUS/SEMA-MT a outorga 

de recursos hídricos utilizada estava devidamente regularizada. Diante do 

exposto, com base na fundamentação retro. DECIDIMOS pela 

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL do AUTO DE INFRAÇÃO N. 0082E de 

27/10/2016 aplicando contra o Autuado a seguinte penalidade 

administrativa: Pela aplicação da MULTA no valor de 350.000,00 (trezentos 

e cinquenta mil reais), operar atividade de irrigação com pivô central sem 

licença ambiental para operação em 07 pivôs centrais, com fulcro no artigo 

66 do Decreto Federal n. 6.514/08. Pelo DESEMBARGO referente ao Termo 

de Embargo/Interdição n. 0016E de 10/11/2016, nos termo do artigo 15-B 

do Decreto Federal n. 6.514/08.” Não satisfeito com o resultado, o autor 

narra que recorreu da primeira decisão, enfatizando as mesmas 

alegações trazidas em primeiro grau, quais sejam o Autor não poderia ter 

sido autuado por força do artigo 35 da Lei Complementar Estadual n. 

592/2017; que o artigo 66 do Decreto n. 6.514/2008 não é aplicável ao 

caso, pois, é dirigido apenas para atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras; que a multa foi aplicada em valor incorreto. Porém, o recurso 

não foi acolhido. Expõe também, conforme consta no Processo 

Administrativo, que o projeto de licenciamento da atividade foi protocolado 

ainda no ano de 2013 junto à SEMA/MT, tendo sido concluído somente no 

ano de 2017, com a emissão da LO 314666/2017, ou seja, o Autor solicitou 

a regularização espontânea da sua atividade 03 (três) anos antes da 

lavratura do Auto de Infração n. 0082-E/2016. A petição inicial veio 

acompanhada dos documentos mencionados. É o relatório. DECIDO. O 

artigo 3º da Lei 12.153/2009 prevê que o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Preleciona o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. In casu, a probabilidade do direito resta 

comprovada pelo questionamento administrativo e judicial da aplicação da 

multa, por isso, entendo demonstrada a aparência do direito invocado, 

sobretudo porque, nesta fase, não é exigida a prova indubitável do direito, 

mas apenas sua plausibilidade. Contudo, por ora, entendo cabível apenas 

a suspensão dos débitos e não a declaração de sua inexistência (como 

foi pleiteado na exordial), reservando-se esta eventual providência para a 

análise meritória. No que tange ao perigo da demora, decorre da 

possibilidade de a parte autora ter seu nome protestado (negativação em 

órgãos de proteção ao crédito) ou inscrito em dívida ativa, com potencial 

comprometimento dos seus atos da vida civil. Ademais, não vejo o perigo 

de irreversibilidade da tutela, tendo em vista que, sobrevindo eventual 

revogação deste decisum, a Fazenda Pública poderá efetuar a cobrança 

da multa a que a julga ter direito. Ante o exposto, preenchidos os 

requisitos legais, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência 

cautelar e, como corolário, comino ao Estado de Mato Grosso a obrigação 

de suspender a cobrança da multa referente ao auto de infração 

nº0082-E, no prazo de 10 dias. Fixo multa única no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), por ora. Deixo de designar audiência de conciliação, visto 

que, invariavelmente, a fazenda pública não demonstra interesse em 

conciliar, o que faço nos termos do seguinte enunciado: “Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa.” (Aprovado XIII 

Encontro. Cuiabá). Cite(m)-se o(s) requerido(s) dos termos da ação, 

observando-se o regramento específico para a Fazenda Pública (que 

deverá ocorrer na pessoa do representante legal, conforme art. 75 do 

CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, apresentar(em) 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial (art. 344 do 

CPC). Registro que todos os réu(s) deverá(ão) fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Caso a contestação venha acompanhada de documentos e/ou sejam 

arguidas preliminares, a parte autora poderá impugná-la no prazo de 5 

(cinco) dias, devendo ser intimada para tanto. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 
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Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204429 Nr: 1525-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRIVALDO LINO PEREIRA, LUAN UALISSON 

GOMES, WILLIAN PINHEIRO DA SILVA DUARTE, ANTONIO ALMEIDA 

ALVES JÚNIOR, JOSIELSON PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO ALVES 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 1525-93.2018.811.0037, Protocolo 

204429, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204315 Nr: 1473-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR TELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 Autos código 204315

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 03.12.2018 às 16:30 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, 08 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 116394 Nr: 7034-15.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, RODRIGO VILELA RAVANELLO - OAB:21360

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar PAULO 

HENRIQUE PEREIRA DA SILVA devidamente qualificado nos autos, às 

penas do artigo 12, da Lei 10.826/03.Passo a dosimetria da pena.As 

penas previstas para este crime são de detenção de 1 (um) a 3 (três) 

anos, e multa.1ª FASEAtento ao princípio constitucional da individualização 

da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, inexistem motivos 

para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo-a em 01 ano de 

detenção.2ª FASE.Deixo de aplicar a atenuante da confissão porque sua 

incidência conduziria à redução da pena-base abaixo do mínimo legal, 

contrariando a Súmula 231 do STJ: (SÚMULA 231 do STJ: A incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal). 3ª FASENão existem causas de aumento ou de diminuição a 

serem consideradas.PENA TOTALAssim, perfaz-se o total de 01 ano de 

detenção, pena esta que torno definitiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 53064 Nr: 5564-51.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, condenando MARCELO 

ALVES CAMPOS, qualificado nos autos, nas penas do art. 1º, II, c/c § 4º, 

inciso I, ambos da Lei 9.455/97, por duas vezes.Passo a dosimetria das 

penasFATO I – Art. 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso I, ambos da Lei 9.455/97A 

pena prevista para o crime do art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97 é de 2 a 8 

anos de reclusão.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram 

motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena base em 2 anos de reclusão.Aumento a pena em um sexto, em 

decorrência de o réu ser à época dos fatos, Diretor do Estabelecimento 

Prisional, o que lhe qualifica como Agente Público, a teor do que dispõe o 

art. 1º, §4º, inciso I da Lei 9.455/97.Assim, perfaz um total de 2 anos e 4 

meses de reclusão, pena esta que torno definitiva por não existirem 

circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou 

aumento de pena, capazes de a modificar.FATO II – Art. 1º, inciso II, c/c § 

4º, inciso I, ambos da Lei 9.455/97A pena prevista para o crime do art. 1º, 

inciso II, da Lei 9.455/97 é de 2 a 8 anos de reclusão.Atento ao princípio

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196896 Nr: 7336-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, EDNAMARA 

SILVA QUEIROZ, FABIANA MARIA VIEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS 

NOGUEIRA, JAQUELINE DA COSTA MACHADO, EVILYN KALINE MORAES 

LACERDA, ADIELSON ALMEIDA BONFIM, ELDER CAETANO DOS SANTOS, 

VANESSA BEZERRA LEMOS, HELIO CANDIDO FERNANDES, EDILENE 

CAETANO DOS SANTOS, WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA, 

ALESSANDRO MATOS MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:MT/ 

16.944/B, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 20490, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, DIEGO OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:13743/MT, ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, Marlon César 

Silva Moraes - OAB:5629/MT, THELMA APARECIDA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 3402-B, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3402, THELMA APARECIDA GARÇIA GUIMARAES - 

OAB:MT/3.402-B

 Autos código 196896

Vistos.

Consoante infere-se da comunicação de fl. 714, a Sexta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça no RHC 456.412/MT93.421/MT, concedeu a 

ordem à acusada JAQUELINE DA COSTA MACHADO, para substituição da 

prisão preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo da determinação de 

outras medidas diversas da prisão.

Assim, determino a expedição de alvará de soltura, que deverá ser 

cumprido após a colocação da tornozeleira eletrônica, consignando que a 

acusada deverá permanecer recolhida em sua residência, por período 

integral, só podendo dela se ausentar com autorização judicial.

Advirta-se a acusada que o descumprimento das medidas cautelares 

poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva (art. 312, parágrafo 

único, do CPP).

Sem mais, aguarde-se a apresentação dos memoriais faltantes, após, 

tornem conclusos para sentença.

 Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208760 Nr: 3598-38.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MARCOLINO, Jean Marcos da Costa 

Miranda, ROBSON CUSTÓDIO MOURA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA - OAB:MT 

19.307

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 12 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212403 Nr: 5192-87.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, ARIOVALDO 

TANCREDO NEVES GONZALVES BRAGA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662, ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

7662

 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 

Ariovaldo Tancredo Neves Gonzalves Braga Pereira, para apresentar no 

prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do Código de Processo 

Penal, resposta a acusação.

Primavera do Leste-MT, 12 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 117466 Nr: 8142-79.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Fiuza - 

OAB:OAB-RS 102.915

 Autos código 117466

Vistos, etc.

Cuida-se de requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual, para 

juntada aos autos, como prova emprestada, do interrogatório prestado por 

Suelen Nairana Ramos da Silva, colhido nos Autos n. 

2018-75.2015.811.0037 (fls. 247/247v).

Instada, a defesa se manifestou contrária a prova emprestada, alegando, 

em síntese, que esta representa cerceamento de defesa ao passo que a 

testemunha não retratou a verdade dos autos (fls. 261/263).

É o breve relatório. Decido.

Prova emprestada é a prova produzida em um determinado processo para 

nele gerar efeitos, mas, por similitude fática (correlação), é importada 

documentalmente para outro processo, para neste produzir, em tese, os 

mesmos efeitos produzidos naquele.

Assim, em que pese não elencada expressamente em nosso ordenamento 

jurídico, sua admissibilidade é legítima com o preenchimento dos seguintes 

requisitos: a) identidade de partes. B) identidade de objeto da lide; c) 

observância do contraditório na colheita da prova; e d) licitude da prova 

produzida.

No caso dos autos, tenho que a pretensa prova preenche os permissivos 

legais ao norte indicados, pois se trata de importante testemunho ao 

alcance da verdade real dos fatos, contribuindo substancialmente para o 

esclarecimento dos fatos, autoria e materialidade delitiva.

Ademais, referida prova será de extrema valia para a busca da verdade 

real, somando-se a outros benefícios, os quais destacam a economia e 

celeridade processual, aliados a desnecessidade de repetição de atos já 

anteriormente praticados, nos quais figuram as mesmas partes e possuem 

o mesmo objeto.

Nossos tribunais superiores já se posicionaram acerca do tema, vejamos:

“STJ HC 68155 / RJ. NOVOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA 

EMPRESTADA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DO 

CRIME, COLHIDO EM OUTRO PROCESSO, CONTRA O MESMO ACUSADO. 

CONTRADITÓRIO PRESERVADO. PRECEDENTES. 1. NÃO Há nulidade em 

se admitir prova emprestada como indicio de autoria, para a reabertura da 

ação penal, sobretudo como na espécie, onde foi colhida originariamente, 

sob o crivo do contraditório, em processo no qual o Paciente figura como 

acusado por crimes de igual natureza. 2. Precedentes desta Corte 

Superior. 3. Ordem denegada (Ministra LAURITA VAZ - 14/06/2007).

 Ademais, os argumentos da defesa de que o ato representa cerceamento 

de defesa, estão totalmente dissonantes da realidade fática e jurídica do 

ato em análise, pois a defesa teve acesso total ao conteúdo da prova 

emprestada, tendo total liberdade para requerer o que entendeu ser de 

direito.

Diante do exposto, defiro o pedido de fls. 247/247v.

Sem mais, apresentem as partes suas alegações finais, no prazo de 05 

(cinco) dias e venham conclusos para sentença.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 06 de novembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 117466 Nr: 8142-79.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Fiuza - 

OAB:OAB-RS 102.915

 Ademais, os argumentos da defesa de que o ato representa cerceamento 

de defesa, estão totalmente dissonantes da realidade fática e jurídica do 

ato em análise, pois a defesa teve acesso total ao conteúdo da prova 

emprestada, tendo total liberdade para requerer o que entendeu ser de 

direito.

Diante do exposto, defiro o pedido de fls. 247/247v.

Sem mais, apresentem as partes suas alegações finais, no prazo de 05 

(cinco) dias e venham conclusos para sentença.

 Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 132262 Nr: 4594-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MMª Juíza foi deliberado: “Vistos etc. Homologo a desistência do MP. 

Dispense-se o réu dos demais atos. Dê-se o prazo de 15 dias conforme 

requer a Defensoria Pública. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 132262 Nr: 4594-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos n. 132262

Diante da Portaria nº 38/2017-PRES, que estabeleceu ponto facultativo no 

dia 13.04.2017, redesigno a audiência aprazada a fl. 94, para o dia 

01.06.2017, às 15:30 horas.
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Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 88/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Rosilene Machado Antunes, matrícula 

12513 – Gestora Judiciária Substituta da 4ª Vara Cível desta Comarca, 

estará afastada de suas funções no dia 21/11/2018, em virtude de folga 

compensatória.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Sueli Riffel – matrícula 12495 – Técnica 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 4ª Vara Cível, no dia 21/11/2018, durante o afastamento da 

titular.

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

Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 89/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Elite Capitanio, matrícula 5381, Gestora 

Judiciária da Secretaria da 4ª Vara Cível, estará afastada de suas 

funções no período de 21 a 28/ 11/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Kelly Mayara Cimi (matrícula 34680) – 

Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Sorriso, no período 

de 21 a 28/11/2018, durante o afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002295-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE CORREA (AUTOR(A))

G. L. C. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

1002295-94.2017.8.11.0040 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 se manifestarem acerca da 

complementação do laudo, bem como informarem acerca do interesse na 

produção de prova oral e/ou se requererem o julgamento antecipado da 

lide, anotando prazo de 15 (quinze) dias. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002915-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO CAMPAGNOLO MASCARELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERES REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI (EXECUTADO)

 

1002915-09.2017.8.11.0040 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 legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a penhora on line negativa.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004781-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SANTOS PACHECO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

1004781-52.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente e do Executado, na 

pessoa de seu procurador, da penhora on line realizada nos presentes 

autos, no valor de R$ 510,18 13 de novembro de 2018 MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002517-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

NESTOR LOTARIO STARLICK (EXECUTADO)

 

1002517-96.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Executado, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de 

R$ 44,60, requerendo o que de direito. 13 de novembro de 2018 MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001595-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CORREIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001595-55.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

IZAIAS CORREIA DE LIMA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Autos n. 

1001595-55.2016.811.0040 Vistos etc. Ante o petitório de Id. 14907768, e 

visando a composição amigável, REDESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 11 de Fevereiro de 2019, às 16h30min. Não obstante, 

DETERMINO a expedição de novo mandado de citação, devendo-se 

atentar para os requisitos legais contidos no art. 250, do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002443-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EMBARGANTE)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1002443-08.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16332045, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 11h00min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002324-13.2018.8.11.0040

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:

ISB AGRO BUSINESS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME (RÉU)

 

Autos n. 1002324-13.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16332080, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 14h00min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000756-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 1000756-59.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16332658, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 15h00min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1004922-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO CELSO NUNES SANTOS OAB - BA18667 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA - ME (RÉU)

 

Autos n. 1004922-37.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16332688, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2019, às 15h30min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40997 Nr: 3806-96.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Autos n. 3806-96.2007.811.0040 Código: 40997

 Vistos etc.

 Ante a juntada das matrículas, LAVRE-SE o termo de penhora sobre 50% 

das áreas dos imóveis diretamente em cartório, intimando-se o executado.

 Sequencialmente, INTIME-SE o exequente a comprovar o registro da 

penhora na matrícula (art. 844, do NCPC), sem o qual se torna inviável a 

alienação.

 Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, devendo o credor ser intimado, inclusive, para 

informar se tem interesse em adjudicar os bens penhorados, ou levá-los a 

alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 

dias.

 Consigne-se, desde já, que se a penhora atingir bens gravados por 

penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os 

interessados, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 

804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do CPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real 

sobre imóvel, será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59998 Nr: 3296-78.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE DONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTHER CIZINI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE 

- OAB:5123-A, Luciana Donato Rego - OAB:19728, ROSANGELA 

AGNER - OAB:19394/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos n. 3296-78.2010.811.0040 – Código: 59998.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados às fls. 372/374, sob 

pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105072 Nr: 8138-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA MARMORE E DECORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT

 Autos n. 8138-96.2013.811.0040 – Código 105072.

 Vistos etc.

 Ante o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

procedam-se as anotações devidas, na forma do art. 134, §1º, do CPC.

 No mais, CITEM-SE consoante disposto no art. 135 do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129105 Nr: 4823-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARINA MACK MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089-A

 Autos nº 4823.89.2015.811.0040 (Cód. 129105)

Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de fl. 354, nesta oportunidade, procedo a 

assinatura digital do alvará de liberação, devendo a Secretaria da Vara 

efetuar a devida comunicação ao Departamento competente do TJMT para 

as providências pertinentes, bem como cumprir o disposto no art. 450, § 

3º da CNGC/MT, se for o caso.

 Relativamente ao débito remanescente, intime-se o credor para manifestar 

concordância com o depósito efetuado, ou ainda, manifestar-se sobre a 

impugnação apresentada.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39562 Nr: 2442-89.2007.811.0040

 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: ALFEO AUGUSTO TRECENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDI 

- OAB:6.735, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos n. 2442-89.2007.811.0040 – Código: 39562.

 Vistos etc.

 INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca do petitório de 

fls. 505/512, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107698 Nr: 233-06.2014.811.0040

 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: RM, FSFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270

 Autos nº 6694.62.2012.811.0040 (Cód. 107698)

Vistos etc.

 Considerando o teor da decisão de fl. 501, nesta oportunidade, procedo a 

assinatura digital do alvará de liberação, devendo a Secretaria da Vara 

efetuar a devida comunicação ao Departamento competente do TJMT para 

as providências pertinentes, bem como cumprir o disposto no art. 450, § 

3º da CNGC/MT, se for o caso.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 165742 Nr: 887-85.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI HEEMAN JUNIOR, JIANCARLO LEOBET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA 

EIRELLI LTDA, RUDIMAR ROMELL, AMILTON SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:15.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 Autos n. 887-85.2017.811.0040 – Código: 165742.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 153/154), cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil.

 CUSTAS e. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na forma entabulada entre as 

partes.

 P.R.I.C.

 Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123088 Nr: 1227-97.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRO METALÚRGICA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
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DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA MITSUKO EDA 

GALVÃO - OAB:141.203/SP, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, ROBERTO HARUDI SHIMURA - OAB:157.920/SP, TIAGO 

AUED - OAB:9873-B/MT

 Autos n. 1227-97.2015.811.0040 – Código: 123088.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, relativamente aos honorários de sucumbência, ante a 

satisfação do débito pela parte executada, consoante comprovante de fl. 

346, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento.

 No mais, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99421 Nr: 2040-95.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PADILHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR CEZAR MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, 

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:19820/MT, MATEUS 

FERNANDES COELHO DE SOUZA - OAB:98265

 Autos n. 2040-95.2013.811.0040 - Código Apolo: 99421.

 Vistos etc.

 CUMPRA-SE conforme determinação exarada nos autos n. 

4699-48.2011.811.0040 – Código: 85367, em apenso.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129923 Nr: 5305-37.2015.811.0040

 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: ADAIR CEZAR MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO MANFIO, RONALDO PADILHA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, 

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:19820/MT, MATEUS 

FERNANDES COELHO DE SOUZA - OAB:98265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n. 5305-37.2015.811.0040 - Código Apolo: 129923.

 Vistos etc.

 No tocante ao pleito de fls. 866/867, CUMPRA-SE conforme determinação 

exarada nos autos n. 4699-48.2011.811.0040 – Código: 85367, em 

apenso.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85367 Nr: 4699-48.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR CEZAR MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO MANFIO, ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, 

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:19820/MT, MATEUS 

FERNANDES COELHO DE SOUZA - OAB:98265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - OAB:14738-A/MT, 

FERNANDO PECHININ PEREIRA - OAB:12.932, MARCIO MENDANHA 

CARDOSO - OAB:11.290, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT, 

WILLIAN PREHL - OAB:12526

 Autos n. 4699-48.2011.811.0040 - Código Apolo: 85367.

 Vistos etc.

 De início, no tocante a sucessão processual (fls. 314/315), INTIMEM-SE 

os requeridos, bem como os intervenientes anuentes que subscreveram o 

acordo entabulado (fls. 292/300) para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Desde logo, INDEFIRO o pleito de expedição de ofício ao CRI para 

baixa/cancelamento da averbação AV-3/41803, haja vista que conforme 

cláusula sexta do acordo entabulado, aludida incumbência cabe ao 

requerente Adair Cezar Martini.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107623 Nr: 151-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ RICHARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 151-72.2014.811.0040 – Código: 107623.

 Vistos etc.

 A providência requerida à fl. 106 já foi efetivada anteriormente, conforme 

se visualiza às fls. 96 e 98/99.

 Desta feita, CUMPRA-SE conforme determinado à fl. 105.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45988 Nr: 2900-72.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO BURTET (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Autos n. 276/2008 – Código: 45988.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 
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DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora ou parcialmente frutífera, 

diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 

782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes (SPC e 

SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através 

do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116910 Nr: 7817-27.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:

 Autos n. 7817-27.2014.811.0040 – Código: 116910.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 INDEFIRO a expedição de ofício às cooperativas de crédito, haja vista que 

a busca via bacenjud também as alcança.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 No mais, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, 

sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o 

pedido de inclusão do nome/CPF do devedor nos cadastros de 

inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da Vara 

providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54070 Nr: 4388-28.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDM, LMG(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B, SÉRGIO CÁSSIO SOUZA DA SILVA - OAB:15030/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IARA CUSTÓDIO DOS SANTOS 

YONEYAMA - OAB:32.234/PR

 Autos n. 4388-28.2009.811.0040 – Código: 54070.

 Vistos etc.

 Ante o lapso temporal transcorrido desde o pedido formulado à fl. 171, 

INTIME-SE a exequente para informar se ainda tem interesse na 

designação de audiência de conciliação e/ou requerer o que entender de 

direito.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118150 Nr: 8778-65.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: LILIANE OLINDA DIER REZENDE KRAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SPURIO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8778-65.2014.811.0040 – Código Apolo: 118150.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação da exequente (fls. 98-101), EXPEÇA-SE o 

competente alvará de liberação da quantia depositada nos autos.

 No mais, Relativamente ao pedido de suspensão da CNH e cartões de 

crédito do executado entendo que não merece acolhida, pois tais medidas 

não tem o condão de promover a satisfação do débito.

 Em tese, para serem admitidos, os pedidos da exequente devem estar 

vinculados a uma ordem lógica de causa e efeito com a própria satisfação 

do crédito ou com a indução do devedor ao adimplemento, tal como ocorre 

com a multa coercitiva.

 Cumpre-se mencionar ainda, que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao 

autorizar a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a suspensão da CNH e cartões 

de crédito do executado não consubstanciam medidas necessárias para 

assegurar tal intento.

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de 

cartões de crédito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82845 Nr: 1780-86.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LUIZ PIAZZETTA, DULCE LUCIA TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO PAULO BINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos n. 1780-86.2011.811.0040 – Código: 82845.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados à fl. 563, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 
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legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82447 Nr: 1340-90.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES ALVES SILVA, Rosangela Brito Amador de 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Autos nº1340-90.2011.811.0040 (Cód. 82447)

Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de fl. 354, nesta oportunidade, procedo a 

assinatura digital do alvará de liberação, devendo a Secretaria da Vara 

efetuar a devida comunicação ao Departamento competente do TJMT para 

as providências pertinentes, bem como cumprir o disposto no art. 450, § 

3º da CNGC/MT, se for o caso.

 Relativamente ao débito remanescente, intime-se o credor para manifestar 

concordância com o depósito efetuado, ou ainda, manifestar-se sobre a 

impugnação apresentada.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94910 Nr: 6694-62.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDE TESSARO MENEGUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Autos nº 6694.62.2012.811.0040 (Cód. 94910)

Vistos etc.

 Considerando o teor da sentença de fl. 162 e da certidão de fl. 163, nesta 

oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, devendo 

a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes, bem como cumprir 

o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 186484 Nr: 1966-65.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRYSLER GROUP DO BRASIL COM.DE 

VEÍCULO LTDA, GRREN STAR PEÇAS E VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13.712-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DAMIÃO 

GONÇALVES - OAB:132234/SP, EDUARDO SECCHI MUNHOZ - 

OAB:126.764, FABIO TEIXEIRA OZI - OAB:172594, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:236.655, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 Autos n. 1966-65.2018.8.11.0040 Código: 186484

 Vistos etc.

 Previamente a análise da manifestação de fls. 58-59, INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente planilha atualizada do valor que entende 

devido.

 Às providências.

Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 158664 Nr: 8385-72.2016.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GZS, JDLZ, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21118/O, NELSON GONÇALVES DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:DEFENSOR PUBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561

 Autos n. 8385-72.2016.811.0040 – Código: 158664.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados às fls. 204/208, sob 

pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 Por fim, não havendo pagamento do débito no prazo assinalado, diante 

das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, 

§3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de inclusão do 

nome/CPF do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), 

devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através do Sistema 

SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55707 Nr: 6025-14.2009.811.0040

 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: ALESSANDRO RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, EDGAR HENRIQUE KOPPER - OAB:23621-O, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4.617

 Autos n. 6025-14.2009.811.0040 – Código: 55707.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o requerimento de fls. 541/542, haja vista que a parte 

exequente pode requerer administrativamente a tabela de valores dos 

procedimentos, não havendo nos autos qualquer informação acerca da 

negativa pela demandada.

 Oportunamente e, sendo o caso, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60433 Nr: 3730-67.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, JULIANA CAROLINA CÉ - OAB:62.827/PR, 

TARCISIO QUEIROZ CERQUEIRA - OAB:43.692, THALLES BACCIN 

NOGUEIRA - OAB:58.947/PR

 Autos n. 3730-67.2010.811.0040 – Código: 60433.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de remessa dos autos à Contaria Judicial para 

atualização do débito, haja vista que aludida providencia incumbe a parte 

exequente.

 Desta feita, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

trazer aos autos a planilha de cálculo.

 Não havendo manifestação, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129446 Nr: 5020-44.2015.811.0040

 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: LINCK MÁQUINAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEBRAS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A, MAURO SOMACAL - OAB:58.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Autos n. 5020-44.2015.811.0040 - Código Apolo: 129446.

 Vistos etc.

 Relativamente a busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a citação.

 Em caso negativo, INTIME-SE o autor para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146125 Nr: 2018-32.2016.811.0040

 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: MARILEI BRANDT, ANALICE BRANDT DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes, para 

comparecerem na audiência de Inquirição de Testemunha, designada para 

o dia 22/11/2018, às 17:30 hrs, à realizar-se nos autos de Carta Precatória 

nº 1508-74.2018.811.0096, em tramite pela Vara Única da Comarca de 

Itaúba/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98837 Nr: 1428-60.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 Autos n. 1428-60.2013.811.0040 – Código: 98837.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 305/308), cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil.

 CUSTAS, pelo executado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.

 P.R.I.C.

 Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98845 Nr: 1436-37.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DA 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116 MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - 

OAB:16396/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930 GO

 Autos n. 1436-37.20138.811.0040 – Código: 98845.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 166/169), cujas cláusulas e condições 
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passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil.

 CUSTAS, pelo executado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.

 P.R.I.C.

 Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ABRA-SE vista ao 

Ministério Público para se manifestar quanto aos valores depositados 

judicialmente (fl. 171).

 Oportunamente, CONCLUSOS os autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100538 Nr: 3303-65.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.S. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 

ME, NOEL CARLOS RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, YARA LINE OLIVEIRA 

PIMENTA THOMAS - OAB:20492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT

 Autos n. 3303-65.2013.811.0040 – Código: 100538.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30040 Nr: 4459-69.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PADILHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 Autos n. 4459-69.2005.811.0040 – Código: 30040.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146447 Nr: 2199-33.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ELIANDRO VOLLMERHAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - OAB:25218/O, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O, NATALIA HONOSTORIO DE 

REZENDE - OAB:13.714/MS, YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA 

THOMAS - OAB:20.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2199-33.2016.811.0040 – Código: 146447.

 Vistos etc.

 Relativamente ao pleito de fls. 91/92, CUMPRA-SE conforme determinação 

exarada à fl. 86.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105717 Nr: 8803-15.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRISNETH SOUZA LEITE - ME, IRISNETH SOUZA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8803-15.2013.811.0040 – Código: 105717.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de fl. 222.

 INTIMEM-SE as executadas para indicarem bens passíveis de penhora, 

consignando a possibilidade de aplicação de multa de 10% sobre o valor 

da execução, nos termos do art. 774, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54606 Nr: 4906-18.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO ANTONIO DA SILVA MACHADO, 

VILSON JOSE DE FREITAS, CEREALISTA KI - BELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Autos n. 4906-18.2009.811.0040 – Código: 54606.

 Vistos etc.

 INTIMEM-SE os executados conforme requerido às fls. 251/252, para 

indicarem bens passíveis de penhora, consignando a possibilidade de 

aplicação de multa de 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 

774, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 615-09.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGÉRIO PONCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR HENRIQUE DE 

ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23412/O, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR 

- OAB:19139, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX 

CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Autos nº 2008/46 - Código. 43659.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de bloqueio de valores via BACENJUD. Desta feita, 

PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos extratos 

anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita 

federal, razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema 

INFOJUD, juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da 

Vara proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 

477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52420 Nr: 2884-84.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 Autos n. 262/2009 – Código: 52420.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108894 Nr: 1340-85.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ROGÉRIO PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1340-85.2014.811.0040 – Código: 108894.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34966 Nr: 4099-03.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Autos n. 4099-03.2006.811.0040 – Código: 34966.

 Vistos etc.

 Diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 

782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome/CPF do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC e 

SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através 

do Sistema SERASAJUD.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinado à fl. 387.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1993 Nr: 319-70.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SAFADI JÚNIOR, JOSÉ DE 

ALENCAR MARQUES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Saionara 

Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16.253-B, DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT, 

VALDOMIRA LITWINSKI BUSATO - OAB:5089/PR

 Autos n. 319-70.1997.811.0040 – Código: 1993.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação do exequente de fls. 273/274, DETERMINO a 

desconstituição da penhora realizada via Renajud.

 No mais, em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106753 Nr: 9782-74.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VOLPATO LTDA - ME, 

BENEDITO MARCOS VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9782-74.2013.811.0040 – Código: 106753.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de fl. 158.

 INTIMEM-SE os executados para indicarem bens passíveis de penhora, 

consignando a possibilidade de aplicação de multa de 10% sobre o valor 

da execução, nos termos do art. 774, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86097 Nr: 5508-38.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI E SICHIERI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. MULLER DA SILVA & CIA LTDA - EPP ou 

TAVARES & MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10129-MT

 Autos n. 5508-38.2011.811.0040 – Código: 86097.

 Vistos etc.

 DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15275 Nr: 2481-62.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO KRASNIEVICZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, BRUNO BARELA IORI - OAB:18.438/MT, THAIS GALINDO DA 

SILVA - OAB:13148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 373/2002 – Código: 15275.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pleito de fl. 126, haja vista que já houve a busca junto aos 

órgãos conveniados.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo 

legal.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31708 Nr: 903-25.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ART SUPERMERCADO ATACADO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABOS E 

MADEIRAS SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229-B, CAIO 

LORENZO ACIALDI - OAB:210166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 Autos n. 71/2006 – Código: 31708.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53769 Nr: 4006-35.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO WESCHENFELDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 383/2009 – Código: 53769.

Sentença sem mérito

 Vistos etc.

 Ante o teor da petição de fl. 75, HOMOLOGO a desistência manifestada 

pela parte exequente e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC.

 Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que apesar de citada não se manifestou nos autos.

 CUSTAS, se houver, pela parte executada. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35493 Nr: 4624-82.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MATTIA, MARCOS ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:29655/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30485, 
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JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - OAB:OAB/GO 25.655, 

MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6.222/GO, THIAGO 

CORDEIRO JÁCOMO - OAB:32.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES 

DE ARRUDA - OAB:175175, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 DEFIRO o pedido de inclusão do nome/CPF do devedor nos cadastros de 

inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da Vara 

providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD.Quanto ao pleito 

constante no item ‘d’ de fls. 162/166, AGUARDE-SE a apresentação de 

planilha de cálculo atualizada pelo exequente.Oportunamente, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessár io.Às 

providências.Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100867 Nr: 3676-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO MANUTENÇÃO DE SILOS E 

SECADORES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3676-96.2013.811.0040 – Código: 100867.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44075 Nr: 1221-37.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MARTINS, TV CIDADE - SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Autos n. 1221-37.2008.811.0040 - Código Apolo: 44075.

 Vistos etc.

 CIENTE da v. decisão proferida no AI n. 1011605-16.2018.8.11.0000.

 No mais, AGUARDE-SE o julgamento do mérito do referido recurso.

 Oportunamente, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 

10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110754 Nr: 2917-98.2014.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLSM, MVSMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PARIZZI SOLETTI - 

OAB:15516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2917-98.2014.811.0040 – Código: 110754.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento de fl. 149.

 Desta feita, EXPEÇA-SE nova precatória para a comarca de Manaus/AM 

deprecando-se a intimação pessoal do Secretário de Estado de Saúde, a 

fim de que providencie o desconto em folha de pagamento dos valores 

fixados a título de alimentos provisórios, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, CONSIGNE na missiva que a inércia no cumprimento das 

determinações constitui ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do 

art. 77, IV, do CPC, sujeita as sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, bem como multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa 

(§2º, art. 77, do CPC), eis que devidamente intimados anteriormente, 

quedaram-se inertes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26240 Nr: 793-60.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILTON CESAR RIEDI, ALCIDES SOARES DE SOUZA 

NETO, CLAYTON HUDSON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MÁRIO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SERGIO FEGURI - 

OAB:5.490, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Autos n. 793-60.2005.811.0040 – Código Apolo: 26240.

 Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 782/784, o executado pretende justificar o não 

cumprimento de decisão judicial proferida à fl. 771, a qual determinou que 

o mesmo indicasse a localização do bem móvel. Em defesa, argumenta 

que não é mais proprietário do bem, o qual foi alienado, não sabendo o 

endereço do atual detentor.

 Em análise a tais argumentos, não merece prosperar referida justificativa, 

tendo em vista que a decisão proferida à fl. 771 referia-se apenas a 

indicação dos bens móveis, de modo que o executado não obteve êxito 

em apresentar motivo plausível que o escusasse do cumprimento da 

determinação judicial.

 Desse modo, CONDENO o executado ao pagamento de multa de 10% 

sobre o valor atualizado do débito em execução, nos termos do art. 774, 

parágrafo único, do atual CPC.

 Igualmente não merece acolhida o pleito de suspensão da ordem de 

inserção do nome/CPF do mesmo junto aos órgãos de restrição ao crédito, 

eis que o executado não comprovou qualquer das hipóteses 

autorizadoras para o cancelamento (§4º, art. 782, do CPC).

 No mais, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, assinalando prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100709 Nr: 3500-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRBJ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10129-MT

 Autos n. 3500-20.2013.811.0040 – Código: 100709.

Sentença sem mérito

 Vistos etc.

 Ante o teor da petição de fl. 167, HOMOLOGO a desistência manifestada 

pela parte exequente e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC.

 Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que apesar de citada não se manifestou nos autos.

 CUSTAS, se houver, pela parte executada. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116845 Nr: 7756-69.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENARDI & DENARDI LTDA - ME, ELOISA 

MACHADO DENARDI

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7756-69.2014.811.0040 – Código: 116845.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento da 

determinação exarada à fl. 66.

 Em caso negativo, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no 

prazo legal.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99725 Nr: 2384-76.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2384-76.2013.811.0040 – Código: 99725.

 Vistos etc.

 Diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 

782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome/CPF do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC e 

SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através 

do Sistema SERASAJUD.

 No mais, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40837 Nr: 3663-10.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINO SANI GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES 

- OAB:12614-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Autos n. 3663-10.2007.811.0040 – Código: 40837.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte executada, 

conforme noticiado pelo exequente (fls. 61/62), JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104934 Nr: 8001-17.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, ELIANE 

PEREIRA BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559-MT, MARCELO ALEXANDRE DA SILVA - 

OAB:14.039, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584, SIVONEI NARCISA 

SANTIN - OAB:8266-B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Autos n. 8001-17.2013.811.0040 – Código: 104934.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34366 Nr: 3488-50.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI, VALFORT 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTINO GRAEBIN - 
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OAB:42855, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:OAB/RS 42.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B

 Autos n. 3488-50.2006.811.0040 – Código: 34366.

 Vistos etc.

 INTIMEM-SE os executados conforme requerido no item ‘a’ de fl. 229, 

consignando a possibilidade da aplicação de multa de 10% sobre o valor 

da execução, nos termos do art. 774, do CPC, para o caso de 

descumprimento.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 158901 Nr: 8538-08.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, MINHOTO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CERVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/mt, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14.660/MT

 Autos nº 8538.08.2016.811.0040 (Cód. 158901)

Vistos etc.

 Considerando o teor da decisão de fl. 64 e da certidão de fl. 65, nesta 

oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, devendo 

a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes, bem como cumprir 

o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106216 Nr: 9294-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADÃO ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Autos n. 9294-22.2013.811.0040 – Código: 106216.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte executada, 

consoante comprovante de depósito encartado à fl. 199, aliado a 

manifestação do exequente (fl. 200), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento da quantia depositada nos autos em favor da parte 

exequente.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144266 Nr: 994-66.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCP, CMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, PABLINE FERREIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:23.368/B, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 Autos n. 994-66.2016.811.0040 – Código: 144266.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte executada, 

consoante comprovante noticiada pela parte exequente (fls. 101/102), 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 CIENTIFIQUE-SE o Parquet.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 46917 Nr: 3868-05.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO ANGELO CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Autos n. 3868-05.2008.811.0040 – Código: 46917.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte executada, 

consoante comprovante de depósito judicial encartado à fl. 340, aliado a 

manifestação do exequente (fl. 342), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento da quantia depositada nos autos em favor da parte 

exequente.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 169501 Nr: 3067-74.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDINEI JOSE OTTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY DA NASCIMENTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 
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- OAB:9602

 Autos n. 3067-74.2017.811.0040 – Código: 169501.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42765 Nr: 5546-89.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCONCEIÇÃO LTDA, FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, THOMAS 

GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos n. 5546-89.2007.811.0040 Código: 42765

 Vistos etc.

 Ante a juntada das matrículas, LAVRE-SE o termo de penhora sobre 50% 

das áreas dos imóveis diretamente em cartório, intimando-se o executado.

 Sequencialmente, INTIME-SE o exequente a comprovar o registro da 

penhora na matrícula (art. 844, do NCPC), sem o qual se torna inviável a 

alienação.

 Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, devendo o credor ser intimado, inclusive, para 

informar se tem interesse em adjudicar os bens penhorados, ou levá-los a 

alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 

dias.

 Consigne-se, desde já, que se a penhora atingir bens gravados por 

penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os 

interessados, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 

804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do CPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real 

sobre imóvel, será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41507 Nr: 4308-35.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24888/O

 Autos n. 4308-35.2007.811.0040 Código: 41507

 Vistos etc.

 Ante a juntada das matrículas, LAVRE-SE o termo de penhora sobre 50% 

das áreas dos imóveis diretamente em cartório, intimando-se o executado.

 Sequencialmente, INTIME-SE o exequente a comprovar o registro da 

penhora na matrícula (art. 844, do NCPC), sem o qual se torna inviável a 

alienação.

 Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, devendo o credor ser intimado, inclusive, para 

informar se tem interesse em adjudicar os bens penhorados, ou levá-los a 

alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 

dias.

 Consigne-se, desde já, que se a penhora atingir bens gravados por 

penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os 

interessados, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 

804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do CPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real 

sobre imóvel, será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90607 Nr: 2253-38.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS SANTOS FRANCO, CARMEM 

ROSANE MABONI FRANCO, DEOCLECIO LUIZ CENEDESE, IVANA BECKER 

CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Autos n. 2253-38.2012.811.0040 – Código: 90607.

 Vistos etc.

 DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004209-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SADI ZANATTA (REQUERIDO)

ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

das notificações dos requeridos Sadi Zanatta e Eni Savene Schneider 

Zanatta, por isso, os presentes autos encontram-se à disposição da parte 

autora, nos termos do art. 729 do Código de Processo Civil. Ademais, 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, querendo, 

se manifeste quanto a petição de Id. 13106719, juntada pelas partes 

notificadas. Por fim, intimo a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, nos 

termos da certidão do respectivo oficial, por meio da guia emitida no sítio 

da Internet do TJMT (Pagamento de Diligência Complementar) cujo 

comprovante deverá ser apresentado nos autos. Sorriso, 13 de novembro 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002955-88.2017.8.11.0040

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:

ANTONIO RODRIGO SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Autos n. 1002955-88.2017.8.11.0040. Requerente: 

Bv Financeira S/A Credito- Financiamento e Investimento Requerido: 

Antônio Rodrigo Soares Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por Bv Financeira S/A Credito- Financiamento e 

Investimento, em desfavor de Antônio Rodrigo Soares. A autora 

compareceu aos autos informando que o requerido quitou seu débito junto 

a requerente, razão pela qual manifestou pela desistência da presente 

ação, com a consequente extinção sem resolução do mérito. DECIDO. 

Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação de busca e apreensão, e por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. Deixo de determinar a baixa 

no bloqueio judicial do automóvel, vez que não foi realizada a busca e 

apreensão do bem. Custas pagas. Sem honorários, uma vez que não 

houve a angularização processual. Transitada em julgado, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias e ARQUIVEM-SE os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 31 de outubro 

de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000969-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. C. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PARIZZI SOLETTI OAB - MT15516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Autos n. 1000969-36.2016.8.11.0040. Exequente: 

Suelen da Conceicao Silva Executado: Anderson da Silva Alambary 

Vistos, etc. Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por EVELYN DA 

SILVA ALAMBARY, representada por sua genitora Suelen da Conceição 

Silva em face de ANDERSON DA SILVA ALAMBARY, objetivando o 

pagamento da prestação alimentícia dos meses de junho de 2014 à 

fevereiro de 2016, além das demais que se vencerem no curso do 

processo. Entre um ato e outro, as partes informaram nos auto ao ID nº 

10202187, que acordaram o valor dos alimentos objeto da presente ação, 

nos autos de nº 1000359-68.2016.811.0040, pelo que postulou pela 

suspensão do presente feito. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. DECIDO. O caso é de extinção do feito, sem julgamento de mérito, 

ante a perda de objeto. Como é cediço, o interesse de agir, traduzido pela 

necessidade ou pela utilidade da tutela jurisdicional, que é um requisito 

prévio de admissibilidade do exame da questão de mérito, deve existir 

tanto no momento do ajuizamento da ação, bem como durante toda a 

demanda, inclusive no instante em que a sentença é prolatada. No caso, 

uma vez acordados os valores em atraso, nos autos de nº 

1000359-68.2016.811.0040, não mais persiste a necessidade e a utilidade 

do prosseguimento da presente demanda. Ressalta-se que os valores em 

atraso acordados naquele feito passa a constituir título executivo judicial, 

isto é, passível de execução em caso de descumprimento, não sendo 

portanto necessária a suspensão destes autos até o cumprimento integral 

do acordo pactuado. Desse modo, a presente ação perde seu objeto, 

devendo, desse modo, ser extinta na forma do artigo 485, VI do CPC. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de providências, nos termos 

do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Sem custas a ressarcir vez 

que a autora atua sob o pálio da gratuidade da justiça. Transitada em 

julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se 

os autos. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002035-51.2016.8.11.0040

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:

TRANSPORTADORA PENIEL LTDA (EXECUTADO)

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

GICELE BORGES DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA 

DEVOLVIDA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002304-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEILA CRISTINA MARIANI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a diligência negativa do Oficial de Justiça no ato de 

citação dos executados. Sorriso, 13 de novembro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003862-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. V. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 05/02/2019 às 09h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005444-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLDAIR OTTONI (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA OTTONI LTDA - ME (EXECUTADO)
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IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça no ato de citação das 

partes. Sorriso, 13 de novembro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005756-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. T. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 05/02/2019 às 08h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005406-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LOURIE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça no ato de 

citação da parte executada. Sorriso, 13 de novembro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002835-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINARA GONZATTO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça no ato de 

citação da parte executada. Sorriso, 13 de novembro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001115-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito nos autos. 

Sorriso, 13 de novembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques – 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000261-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

M. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. S. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 05/02/2019 às 10h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004120-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON SOUSA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 05/02/2019 às 11h., motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89407 Nr: 995-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNH INDUSTRIAL LATIN AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARRUDA ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - 

OAB:144880, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de taxas/custas no sítio da Internet do TJMT, comprovando o 

pagamento nos autos, a fim de que seja expedida Carta Precatória para 

Nova Mutum/MT, conforme determinação de fls.178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86215 Nr: 5637-43.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIZELDA MARIA RODRIGUES BRITO, NILO 

URBANO CERNECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHER AS CUSTAS NO JUIZO 

DEPRECADO, NOS TERMOS DO OFÍCIO DE FLS. 98/99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2336 Nr: 417-21.1998.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que os autos encontram-se paralisados aguardando 

a vista pelo advogado da parte exequente. Desta forma, procedo a 

intimação da parte autora para requerer o que entender de direito.

Sorriso, 12 de novembro de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34766 Nr: 3908-55.2006.811.0040
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 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: AMÉLIA ANTUNES CUSTÓDIO, MAIARA CUSTODIO DA 

SILVA, TAINARA CUSTÓDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR CÂNDIDO DA SILVA - ESPÓLIO, DENIS 

GUSTAVO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT, RENATO 

LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A ADVOGADA KARINA 

ROMÃO CALVO OAB 19.370 - MT, PARA QUE DEVOLVA OS AUTOS DE 

Nº 3908-55.2006.811.0040 IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA 

DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, NOS TERMOS 

DA LEI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126280 Nr: 3170-52.2015.811.0040

 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): PAULO HENRIQUE TAKESHI KADOYA, 

LEANDRO IUDI MORITA KADOYA, FERNANDO AUGUSTO SHOGO 

KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CARTA PRECATORIA JUNTADA AOS AUTOS.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005967-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO JOSE PRESSI (AUTOR(A))

MARLI OSMARI PRESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO DEMARCO (RÉU)

LEO AUGUSTINHO SONEGO (RÉU)

LUIZ MIGUEL PRESSI (RÉU)

INES SALETE DEMARCO (RÉU)

CECILIA LUCIA PRESSI SONEGO (RÉU)

JOAO ANTONIO PRESSI (RÉU)

RAIMUNDO AGOSTINHO PRESSI (RÉU)

FRANCISCO PEDRO PRESSI (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

JUNTAR AOS AUTOS AS GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS A SEREM 

EXPEDIDAS, CONFORME REQUERIDO NA INICIAL, BEM COMO para efetuar 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para citação de um dos 

confinantes, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005346-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO COMERCIO DE ACABAMENTOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYSTEM FACTORING LTDA. (RÉU)

CERAMICA LANZI LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 01 

de março de 2019, às 11:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania SORRISO, 12 de novembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005346-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO COMERCIO DE ACABAMENTOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYSTEM FACTORING LTDA. (RÉU)

CERAMICA LANZI LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005346-79.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EMPORIO COMERCIO DE ACABAMENTOS LTDA - EPP RÉU: CERAMICA 

LANZI LTDA., SYSTEM FACTORING LTDA. VISTOS. Tratam-se de 

embargos de declaração ofertados por EMPÓRIO COMÉRCIO DE 

ACABAMENTOS LTDA, em face da decisão proferida no Id 15372520, 

alegando que houve omissão do juízo em relação ao pedido de suspensão 

dos efeitos dos protestos dos boletos oriundos das notas fiscais nº 

255.673, 255.674 e 255.675, bem como baixa dos protestos indicados nos 

Ids 15521635, 15521903, 15521900 e 15521899. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, estabelece o 

CPC/2015: “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.” Pois bem. No que tange a 

aludida omissão, entendo que assiste razão ao embargante. Deste modo, 

em complementação à decisão de Id 15372520, determino também a 

suspensão dos efeitos dos protestos dos boletos oriundos das notas 

fiscais nº 255.673, 255.674 e 255.675, bem como a baixa provisória dos 

protestos indicados nos Ids 15521635, 15521903, 15521900 e 15521899. 

Diante de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, para complementar a decisão proferida no Id 

11142906, para que onde se lia: " Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência, 

DETERMINANDO a suspensão dos efeitos dos protestos (protocolo 

359757, 359758, 360310, 360311 e 360312) e ORDENANDO que as 

requeridas se abstenham de inscrever a autora nos órgãos de proteção 

ao crédito e afins quanto aos débitos relativos às notas fiscais 

canceladas (254.857 e 254.858), até decisão final no presente feito ou até 

posterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa." Deve se ler: "Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela de urgência, DETERMINANDO a suspensão dos efeitos dos 

protestos (protocolo 359757, 359758, 360310, 360311, 360312, 364131, 

364132 e 364133) e ORDENANDO que as requeridas se abstenham de 

inscrever a autora nos órgãos de proteção ao crédito ou levarem a 

protestos débitos/boletos relativos às notas fiscais canceladas (254.857, 

254.858, 255.673, 255.674 e 255.675), até decisão final no presente feito 

ou até posterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária no valor 

de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa.". Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003622-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCION (REQUERENTE)

PAULO CEZAR LUCION (REQUERENTE)

LUCIVANIA LUCION (REQUERENTE)
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ANA MARIA LUCION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO LUCION (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO 

JUNTADA AOS AUTOS, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003128-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA TACIANA GONCALVES TREVISOL (REQUERIDO)

VANDA LUKS MAFRA (REQUERIDO)

SALETE JOSELI TREVISOL (REQUERIDO)

JOSE NILTON CEZARIO MAFRA (REQUERIDO)

RENATO TREVISOL (REQUERIDO)

JOSE ROMEU TREVISOL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER A GUIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

CONFORME CERTIDÃO RETRO JUNTADA, NO PRAZO DE 15 DIAS., 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. 

A guia e comprovante de pagamento deverão ser juntados aos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34650 Nr: 3784-72.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE FATIMA MOHR SCHAFER, ELESIO 

RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116, 

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para, em 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da proposta de 

honorários do Perito, sob pena de ser presumida a concordância, bem 

como, para, em concordando, promover o recolhimento dos honorários do 

expert, mediante sistema DESCONDJ do e. TJMT, pena de preclusão da 

prova técnica em testilha (art. 223 NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 82763 Nr: 1689-93.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO GAFURI, MARIA LURDES BAMBEG 

GAFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B

 NOS TERMOS DO ART. 102 DA CNGC E DO ART. 234 DO CPC, INTIMO O 

(A) ADVOGADO (A) LEONARDO DE MATTOS, OAB/MT 14561-B, PARA 

QUE DEVOLVA OS AUTOS DO PROCESSO SUPRA IDENTIFICADO, NO 

PRAZO DE 03 DIAS, SOB PENA DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO 

ARTIGO 234, § 2º DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 82763 Nr: 1689-93.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO GAFURI, MARIA LURDES BAMBEG 

GAFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B

 (...) Destarte, preenchidos os requisitos legais gerais do artigo 319 et seq 

e especiais do artigo 798ss, ambos do NCPC, RECEBO a petição inicial sub 

examine, que tramitará segundo o rito especial do art. 824 e seguintes do 

NCPC. Por força do artigo 827 do NCPC, fixo honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o quantum debeatur e, para a 

situação de integral pagamento no tríduo legal, reduzo tal verba 

sucumbencial à metade ut § 1.º do art. 827, NCPC. INTIME a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, consignando no referido ato as faculdades e prazos dos artigos 

914 e 916 do NCPC, salientando que, via de regra, os embargos à 

execução não mais possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a 

hipótese do § 1.º do artigo 919 do referido Diploma Processual Civil. (...) 

Permanecendo o arresto, INTIME a parte exequente para fins do 2 §.º do 

artigo 830 do NCPC, a qual deverá providenciar a intimação editalícia da 

parte executada, pena de extinção processual (arts. 485 e 771, NCPC). 

Regularmente intimada a parte executada, se não efetuado o pagamento 

no tríduo legal, deve o oficial de justiça, proceder de imediato à PENHORA 

de bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a guarda dos mesmos 

com nomeação de FIEL DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo 

lavrando o respectivo auto/certidão e de pronto intimando a parte 

executada ut §§ 1º e 2º do artigo 829 cc artigos 838 e 840, inclusive para 

fins e prazo do artigo 847, todos do NCPC. (...)

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003699-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI OAB - MT0007367A 

(ADVOGADO(A))

PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR OAB - MT0008384A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VITOR RIBEIRO CASPRECHEN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E 

INTERESSADOS PRAZO DE _30__ DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

PROCESSO n. 1003699-49.2018.8.11.0040 Valor da causa: $24,824.90 

ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: 

ELESSANDRA MARIA PEREIRA Endereço: avenida perimetral noroeste, 

2222, bela vista, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 INVENTARIADO: Nome: 

RAFAEL VITOR RIBEIRO CASPRECHEN Endereço: avenida perimetral 

noroeste, 2222, bela vista, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: 
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CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação 

judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial e das primeiras 

declarações a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DAS PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES: RAFAEL VITOR RIBEIRO CASPRECHEN, brasileiro, 

convivente, caminhoneiro, portador do CPF sob o n.017.791.791-11 e RG 

n.1915714-2, falecido em 07 de maio de 2018, conforme certidão de óbito 

n.1065375 01 55 2018 4 00058 192 0017882 81, registrado no Cartório 

Xavier de Matos, Cuiaba-MT., O falecido vivia maritalmente com 

ELESSANDRA MARIA PEREIRA CORREA, com quem teve o filho menor V. 

E. P. C., nascido em 12/03/2013, atualmente com 05 anos de idade, sendo 

único filho este será o legítimo sucessor. O falecido não deixou qualquer 

disposição testamentária, deixando apenas um veículo HB20 1.0, marca 

Hyundai, ano 2015/2016 cor branco, financiado junto ao Banco Bradesco 

conforme contrato de financiamento e extrato de pagamento das parcelas 

já juntados aos autos. CRÉDITOS E DÍVIDAS Não há dívidas vencidas a 

serem quitadas em nome do falecido, apenas o financiamento acima 

mencionado o qual a convivente vem arcando. O falecido deixou valores 

depositados em conta corrente junto ao Banco do Brasil agencia 1492-3, 

Sorriso-MT., onde este juízo já determinou a expedição de ofício à agencia 

bancária mencionada para que informe o saldo em conta corrente, oficio já 

expedido. Requer que Vossa Excelência proceda a liberação do valor 

renascente em favor da Inventariante, considerando ser baixo valor, e que 

o mesmo custeará as despesas de manutenção do lar diante da perda do 

mantenedor, após, efetue o encerramento da conta mediante expedição 

de alvará judicial para estes fins. DECISÃO/DESPACHO: "VISTOS. DEFIRO 

a abertura do inventário dos bens deixados por RAFAEL VITOR RIBEIRO 

CASPRECHEN, observando-se as regras da gratuidade judiciária, ora 

deferida. NOMEIO a requerente ELESSANDRA MARIA PEREIRA CORREA 

como inventariante. Para tanto, determino sua intimação para que, no 

prazo de cinco (05) dias, compareça em Juízo e preste o compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma do art. 617, p. único, 

do NCPC, mediante termo nos autos. Após o compromisso, fica a 

inventariante intimada de que deverá apresentar as primeiras declarações, 

no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 620 do NCPC. Prestadas as 

primeiras declarações, CITEM-SE eventuais herdeiros, por edital (art. 626, 

NCPC). Sem prejuízo, INTIME-SE a Fazenda Pública e também o Ministério 

Público, tendo em vista a existência de herdeiros menores. EXPEÇA-SE 

ofício à agência do Banco do Brasil informada na inicial, para que forneça 

o saldo em conta corrente e outros em nome do de cujus Rafael Vitor 

Ribeiro Casprechen, CPF nº 017.791.791-11. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

publicado na forma da Lei. Eu, DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ, 

digitei. SORRISO, 13 de novembro 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002989-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BRANDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO OAB - MS7899 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003010-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUZA ASSESSORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1003010-73.2016.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Exequente 

para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Impugnação ao 

cumprimento da sentença constante do ID nº 16484056. Sorriso, 12 de 

novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002406-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1002406-44.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportados nos autos, constante do ID. Nº 

16042859. Sorriso, 12 de novembro de 2018. Elite Capitani, Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002937-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANILLA CAMILA DE ARAUJO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))
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Processo nº. 1002937-67.2017. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 10(dez) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos à Execução aportados nos autos, constante do ID. Nº 

16281806. Sorriso, 13 de novembro de 2018. Elite Capitani, Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

 

Processo nº. 1002096-38.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportados nos autos, constante do ID. Nº 

16353859. Sorriso, 13 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO AROUCHA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1001895-46.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENILTON SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002213-29.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 100218-51.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportados nos autos, constante do ID. Nº 

16294830. Sorriso, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA AZEVEDO SANTOS (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))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002225-43.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010688-54.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA VIEIRA DOS SANTOS (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 para requerer o 

que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (artigo 53, 

§4º, da Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002992-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIANO MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte executada PARA 

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, tendo em vista o bloqueio de Id. 16229608.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000362-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMURI DA COSTA FRAGA (EXECUTADO)

 

DECISÃO Processo: 1000362-86.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: BRUNA 

BEAL EXECUTADO: SAMURI DA COSTA FRAGA Vistos etc. Em consulta 

ao Sistema RENAJUD se verifica a inexistência de veículos registrados em 

nome do executado (extrato anexo), restando prejudicado o pedido retro. 

Sendo assim, intime-se o exequente para indicar bens penhoráveis, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001306-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA BERTOLINO (EXECUTADO)

 

DECISÃO Processo: 1001306-88.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: VERA 

COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP EXECUTADO: 

PAMELA CRISTINA BERTOLINO Vistos etc. Em atenção ao requerimento da 

exequente, intime-se a executada para, no prazo de cinco dias, indicar a 

localização do bem penhorado nos autos (motocicleta), comprovando a 

data de eventual alienação. Com a manifestação da executada ou 

decorrido o prazo para tanto, diga o exequente em cinco dias, sob pena 

de extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002223-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELICIA BENTA DA SILVA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1002223-10.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: DELICIA 

BENTA DA SILVA DE SOUZA EXECUTADO: LUIZ ALBERTO Vistos etc. 

Sobre a certidão retro, manifeste-se o executado, no prazo de 05 dias. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003657-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRITSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo:1003657-34.2017.8.11.0040 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, 13 de Novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BOCCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372/O-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))

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004419-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUARACI DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDAIR GONCALVES DE JESUS (REQUERIDO)

 

Processo:1004419-16.2018.8.11.0040 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, ‘’NÃO 

EXISTE O NÚMERO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001399-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente, para que, no 

prazo de 05 (dias) cinco, manifeste-se acerca do valor depositado nos 

autos (ID. 16168563), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002098-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SCHEVINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (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))

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001715-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO MORAIS DE PAIVA (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))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante (advogado), 

para que, no prazo de 05 (dias) cinco, manifeste-se acerca do valor 

depositado nos autos (ID. 16147120), requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTNIEL MOURA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente, para que, no 

prazo de 05 (dias) cinco, manifeste-se acerca do valor depositado nos 

autos (ID. 16059057), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004102-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, IMPULSIONO 

estes autos a fim de intimar a parte executada, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002828-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON REBER SCHOLZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente, para que, no 

prazo de 05 (dias) cinco, manifeste-se acerca do valor depositado nos 

autos (ID. 15933577/15933579), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003369-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, IMPULSIONO 

estes autos a fim de intimar a parte executada, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FAVERSANI BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1001813-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE 

FAVERSANI BARBIERI REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 11 de dezembro 

2018, às 14h40min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003098-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D.S.L FARMACIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN PABLO PRESTES COOKE (EXECUTADO)

 

Processo: 1003098-43.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 22 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 08:30HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 13 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002394-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE TRAJANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 231 de 683



MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(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. 1002394-30.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 16462386, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLINGER CAMELO PEREIRA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002225-43.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar as partes, 

para no prazo de 05(cinco) dias se manifestarem sobre o retorno dos 

autos da Turma Recursal, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018 Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010671-23.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LAZARIS BRESOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO OAB - MT0014511A 

(ADVOGADO(A))

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, IMPULSIONO 

estes autos a fim de intimar a parte executada, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003482-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004083-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REUBLETY ARAUJO NAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002000-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002000-23.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto, para querendo apresentar resposta no 

prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004182-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LEITE DA SILVA (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))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1004182-16.2017. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportados nos autos, constante do ID. Nº 

16002425. Sorriso, 13 de novembro de 2018.Elite Capitanio, Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASAS BAHIA (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1000883-94.2018.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial aportados nos autos, no ID nº 

16243364, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIELSON SERRA MADEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1002425-21.2016.2018.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial aportados nos autos, no ID nº 

16468826, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005054-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CHIAPETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/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))

 

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 RETIFICAR a intimação de Id. 15114829, no sentido de 

INTIMAR as partes (RECLAMANTE e RECLAMADA ) de que a audiência 

fora designada para o dia 27 de FEVEREIRO do ano de 2019, às 08h40min. 

Cientificando-as de que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005054-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CHIAPETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/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))

 

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 RETIFICAR a intimação de Id. 15114829, no sentido de 

INTIMAR as partes (RECLAMANTE e RECLAMADA ) de que a audiência 

fora designada para o dia 27 de FEVEREIRO do ano de 2019, às 08h40min. 

Cientificando-as de que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006239-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PERES BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1006239-07.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

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

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002654-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1002654-10.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportados nos autos, constante do ID. Nº 

16278345. Sorriso, 13 de novembro de 2018. Elite Capitani,Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002343-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOVAIME CARMEM BARPI SALMORIA (REQUERENTE)

AMILQUI SALMORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002343-53.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

reclamante (advogado) para no prazo de 10(dez) dias manifestar-se 

acerca do deposito judicial efetuado no ID. 15968165 e seguintes, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 13 de Novembro de 

2018 Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011057-48.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVAL BENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBANO LAMPUGNANI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 8011057-48.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

reclamante (advogado) para no prazo de 10(dez) dias manifestar-se 

acerca do deposito judicial efetuado no ID. 1624722 e seguintes, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 13 de Novembro de 

2018 Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINEIA ISABEL HANKE GUND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 8010388-58.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

reclamante (advogado) para no prazo de 10(dez) dias manifestar-se 

acerca do deposito judicial efetuado no ID. 15961749 e seguintes, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 13 de Novembro de 

2018 Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA LOPES DE MORAES SOUZA (REQUERENTE)

CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO(A))

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO(A))

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ARLETE CONSUELO GOTZSCH ALVES (TESTEMUNHA)

 

SENTENÇA Processo: 1003464-53.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NADJA 

LOPES DE MORAES SOUZA, CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS 

SERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

reclamação, sob a arguição de que realizou a portabilidade de seu plano 

de saúde UNIMED para o plano de saúde AGEMED oferecido pela ADASP 

(associação de sua classe), porém, por erro das reclamadas a 

portabilidade não foi perfectibilizada, portanto, não pôde aproveitar as 

carências já cumpridas, aliada ao fato de que após o encerramento de 

uma parceria entre a AGEMED e a UNIMED os autores passaram a ter 

dificuldades quanto aos atendimentos médicos necessários, eis que a 

AGEMED não possuía credenciados no local de domicílio dos reclamantes. 

Em sede de contestação a AGEMED defendeu a regularidade do plano 

contratado, indicando que não teria recebido a carta de portabilidade, 

indicando, ainda, que mesmo com a entrega da carta não seria possível 

isentar os prazos de carência, ante o disposto no artigo 3º, da RN 

186/2009/ANS, circunstância que legitimaria a negativa dos pedidos de 

reembolso. A ADASP arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, 

no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva da 

ADASP, visto que participou ativamente da relação jurídica que deu azo a 

presente ação, notadamente porque figura como a contratante do plano de 

saúde em discussão junto à AGEMED, disponibilizando-os, na sequência, 

aos seus associados. Pois bem, quanto ao mérito, assiste razão parcial 

aos reclamantes. Isso porque, é cediço que incide na espécie a legislação 

consumerista, cabendo, portanto, a parte reclamada AGEMED 

(fornecedora) o ônus quanto à fidedignidade e transparência das 

informações prestadas aos reclamantes (consumidores). Tecidas tais 

considerações, ao volver os olhos para o conjunto probatório constante 

nos autos, independentemente da entrega (ou não) da carta de 

portabilidade, bem como da não subsunção às hipóteses autorizadoras da 

portabilidade (artigo 3º, da RN 186/2009/ANS), visto que o plano de origem 

dos reclamantes era coletivo empresarial, certo é que as provas 

produzidas nos autos demonstram, claramente, que os consumidores não 

foram informados, em nenhum momento, anterior à efetivação da 

contratação, acerca da vedação da realização da portabilidade. Pelo 

contrário, as provas demonstram que as reclamadas sequer aventaram tal 

possibilidade, senão vejamos: em e-mail trocado entre a ADASP e a 

AGEMED, em 23/09/2016, a ADASP solicita informações acerca da carta 

de portabilidade/carência encaminhada, sendo que a AGEMED informa que 

a carta de portabilidade não foi encaminhada no momento da inclusão dos 

reclamantes com o plano, o que seria requisito para implementação da 

portabilidade e inexistência de cumprimento das carências (Num. 

4305431), não havendo qualquer menção à impossibilidade da efetivação 

da portabilidade. Ademais, o presidente da ADASP reencaminhou tal e-mail 

ao reclamante, indicando que assumiria o erro cometido pela corretora da 

ADASP e reembolsaria os valores gastos pela negativa da cobertura pela 

exigência da carência (Num. 4305431). Tais informações foram 

corroboradas pelo depoimento da testemunha Arlete, funcionária das 

reclamadas à época dos fatos (Num. 15581400 e seguintes). Sendo 

assim, não tendo a reclamada informado de forma clara e objetiva ao 

consumidor acerca da vedação da portabilidade em razão da natureza de 

seu plano de origem, deve ser responsabilizada pelos danos advindos de 

tal conduta. Quanto às dificuldades dos reclamantes na utilização do plano 

contratado, também restou evidenciado no feito que o fato de a AGEMED 

ter rescindido a parceria com a UNIMED (o que possibilitava que os 

usuários do plano AGEMED fossem atendidos no interior do Estado), aliado 

a circunstância dos reclamantes residirem no interior do Estado, onde não 

há médicos credenciados da AGEMED, gerou entraves tendentes a não 

utilização do plano e pagamento, pelos reclamantes, de valores do próprio 

bolso para atendimento médico, apesar de estar em dia com as 

mensalidades do plano, o que não pode ser admitido. Tais assertivas são 

corroboradas pelas inúmeras conversas mantidas via whatsapp, pelo 

reclamante com representante das reclamadas, onde solicita providências, 

inclusive em situações de urgência em que não conseguiu ser atendido 

pelo plano de saúde (Num. 8103174), o que foi corroborado, também, pela 

testemunha Arlete, inquirida neste feito. Tecidas tais considerações, fica 

nítida a responsabilidade da AGEMED pela falha na prestação dos 

serviços relativo ao plano de saúde, devendo ressarcir os prejuízos 

materiais sofridos pelos reclamantes, derivados do desembolso de valores 

para tratamentos de saúde (consulta, exames, etc), os quais foram 

quantificados em R$ 820,00, considerando o cenário fático encimado e a 

comprovação da efetivação de tais gastos (Num. 4305269, 4305512, 

4305514 e 4305515), deve haver a restituição pela AGEMED, a qual tinha 

obrigação de prestar os serviços médicos já que recebeu a 

contraprestação devida. Por outro lado, quando à restituição das parcelas 
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pagas com mensalidades, no valor de R$ 3.197,08, inviável o seu 

acolhimento, visto que se revela deveras contraditória a determinação de 

reembolso dos valores despendidos pelos reclamantes com serviços 

médicos, os quais deveriam ter sido cobertos pelo plano e, ao mesmo 

tempo, determinar a devolução da contraprestação necessária para 

incidência da responsabilidade da AGEMED, com o que tal pedido não 

pode ser acolhido, sob pena de caracterizar non bis in idem. Da mesma 

forma, mostra-se incabível a restituição em dobro dos valores referentes 

às mensalidades relativas aos meses de dezembro/2016 e janeiro/2017, 

as quais segundo os autores são posteriores ao pedido de cancelamento, 

visto que a formalização do pedido de cancelamento do plano de saúde só 

se deu em fevereiro/2017, consoante documento de Num. 6109505 e 

6109495, visto que o e-mail de Num. 6109551 não pode ser considerado 

como tal, notadamente quando, em seguida ao encaminhamento do e-mail, 

a reclamada indicou aos reclamantes a forma padrão de solicitação do 

cancelamento (Num. 6114974), o que foi realizado somente em 

fevereiro/2017. É de suma importância registrar que, apesar da 

regulamentação da ANS para facilitar o cancelamento dos planos de 

saúde a pedido do beneficiário (RN 412), certo é que previu quanto aos 

contratos coletivos por adesão que a solicitação de cancelamento pode 

ser feita de três formas: a) entrega presencial do pedido de cancelamento; 

b) mediante protocolo de atendimento com solicitação por telefone; c) 

solicitação via internet. Não há previsão de encaminhamento de pedido via 

e-mail encaminhado de forma aleatória pelo consumidor, sem sequer 

indicar que este seria o setor competente ao cancelamento, caso dos 

autos. Portanto, o pedido não pode ser acolhido. Por fim, quanto aos 

danos morais, algumas considerações devem ser feitas. É firme o 

entendimento de que o mero inadimplemento contratual não gera danos 

morais. Porém, o caso dos autos difere do mero inadimplemento, visto que 

a conduta ilícita de ambas as reclamadas foram aptas a atingir os direitos 

da personalidade dos reclamantes, o que ocorre quando se está diante de 

situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro, notadamente porque 

causou a perda de plano de saúde de longa data (mais de oito anos), com 

carências cumpridas, aliado ao fato de que a reclamante possuía doença 

preexistente, demandando acompanhamento médico periódico. Salutar 

indicar, ainda, que no caso dos danos morais a condenação deve se dar 

de forma solidária, visto que restou comprovado nos autos que os 

entraves causados aos reclamantes são decorrentes de conduta de 

ambas as reclamadas. Sendo assim, devida a reparação por danos 

morais. Já no que tange ao quantum debeatur, algumas considerações 

devem ser feitas. Deste modo, considerando que os reclamantes 

perderam as carências cumpridas no plano anterior de mais de oito anos 

de contrato, advinda da má prestação de serviços de ambas as 

reclamadas; considerando a inexistência de médicos credenciados pela 

AGEMED no interior do Estado; considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 6.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada AGEMED a 

pagar aos reclamantes, a título de danos materiais o valor de R$ 820,00, 

os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros legais, a partir da data do desembolso (Súmula 54 do STJ). No mais, 

CONDENO as reclamadas, solidariamente, a pagar aos reclamantes danos 

morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (398, do CC). Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA LOPES DE MORAES SOUZA (REQUERENTE)

CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO(A))

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO(A))

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ARLETE CONSUELO GOTZSCH ALVES (TESTEMUNHA)

 

SENTENÇA Processo: 1003464-53.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NADJA 

LOPES DE MORAES SOUZA, CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS 

SERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

reclamação, sob a arguição de que realizou a portabilidade de seu plano 

de saúde UNIMED para o plano de saúde AGEMED oferecido pela ADASP 

(associação de sua classe), porém, por erro das reclamadas a 

portabilidade não foi perfectibilizada, portanto, não pôde aproveitar as 

carências já cumpridas, aliada ao fato de que após o encerramento de 

uma parceria entre a AGEMED e a UNIMED os autores passaram a ter 

dificuldades quanto aos atendimentos médicos necessários, eis que a 

AGEMED não possuía credenciados no local de domicílio dos reclamantes. 

Em sede de contestação a AGEMED defendeu a regularidade do plano 

contratado, indicando que não teria recebido a carta de portabilidade, 

indicando, ainda, que mesmo com a entrega da carta não seria possível 

isentar os prazos de carência, ante o disposto no artigo 3º, da RN 

186/2009/ANS, circunstância que legitimaria a negativa dos pedidos de 

reembolso. A ADASP arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, 

no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva da 

ADASP, visto que participou ativamente da relação jurídica que deu azo a 

presente ação, notadamente porque figura como a contratante do plano de 

saúde em discussão junto à AGEMED, disponibilizando-os, na sequência, 

aos seus associados. Pois bem, quanto ao mérito, assiste razão parcial 

aos reclamantes. Isso porque, é cediço que incide na espécie a legislação 

consumerista, cabendo, portanto, a parte reclamada AGEMED 

(fornecedora) o ônus quanto à fidedignidade e transparência das 

informações prestadas aos reclamantes (consumidores). Tecidas tais 

considerações, ao volver os olhos para o conjunto probatório constante 

nos autos, independentemente da entrega (ou não) da carta de 

portabilidade, bem como da não subsunção às hipóteses autorizadoras da 

portabilidade (artigo 3º, da RN 186/2009/ANS), visto que o plano de origem 

dos reclamantes era coletivo empresarial, certo é que as provas 

produzidas nos autos demonstram, claramente, que os consumidores não 

foram informados, em nenhum momento, anterior à efetivação da 

contratação, acerca da vedação da realização da portabilidade. Pelo 

contrário, as provas demonstram que as reclamadas sequer aventaram tal 

possibilidade, senão vejamos: em e-mail trocado entre a ADASP e a 

AGEMED, em 23/09/2016, a ADASP solicita informações acerca da carta 

de portabilidade/carência encaminhada, sendo que a AGEMED informa que 

a carta de portabilidade não foi encaminhada no momento da inclusão dos 

reclamantes com o plano, o que seria requisito para implementação da 

portabilidade e inexistência de cumprimento das carências (Num. 

4305431), não havendo qualquer menção à impossibilidade da efetivação 

da portabilidade. Ademais, o presidente da ADASP reencaminhou tal e-mail 

ao reclamante, indicando que assumiria o erro cometido pela corretora da 

ADASP e reembolsaria os valores gastos pela negativa da cobertura pela 

exigência da carência (Num. 4305431). Tais informações foram 

corroboradas pelo depoimento da testemunha Arlete, funcionária das 

reclamadas à época dos fatos (Num. 15581400 e seguintes). Sendo 

assim, não tendo a reclamada informado de forma clara e objetiva ao 

consumidor acerca da vedação da portabilidade em razão da natureza de 

seu plano de origem, deve ser responsabilizada pelos danos advindos de 

tal conduta. Quanto às dificuldades dos reclamantes na utilização do plano 

contratado, também restou evidenciado no feito que o fato de a AGEMED 

ter rescindido a parceria com a UNIMED (o que possibilitava que os 

usuários do plano AGEMED fossem atendidos no interior do Estado), aliado 

a circunstância dos reclamantes residirem no interior do Estado, onde não 
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há médicos credenciados da AGEMED, gerou entraves tendentes a não 

utilização do plano e pagamento, pelos reclamantes, de valores do próprio 

bolso para atendimento médico, apesar de estar em dia com as 

mensalidades do plano, o que não pode ser admitido. Tais assertivas são 

corroboradas pelas inúmeras conversas mantidas via whatsapp, pelo 

reclamante com representante das reclamadas, onde solicita providências, 

inclusive em situações de urgência em que não conseguiu ser atendido 

pelo plano de saúde (Num. 8103174), o que foi corroborado, também, pela 

testemunha Arlete, inquirida neste feito. Tecidas tais considerações, fica 

nítida a responsabilidade da AGEMED pela falha na prestação dos 

serviços relativo ao plano de saúde, devendo ressarcir os prejuízos 

materiais sofridos pelos reclamantes, derivados do desembolso de valores 

para tratamentos de saúde (consulta, exames, etc), os quais foram 

quantificados em R$ 820,00, considerando o cenário fático encimado e a 

comprovação da efetivação de tais gastos (Num. 4305269, 4305512, 

4305514 e 4305515), deve haver a restituição pela AGEMED, a qual tinha 

obrigação de prestar os serviços médicos já que recebeu a 

contraprestação devida. Por outro lado, quando à restituição das parcelas 

pagas com mensalidades, no valor de R$ 3.197,08, inviável o seu 

acolhimento, visto que se revela deveras contraditória a determinação de 

reembolso dos valores despendidos pelos reclamantes com serviços 

médicos, os quais deveriam ter sido cobertos pelo plano e, ao mesmo 

tempo, determinar a devolução da contraprestação necessária para 

incidência da responsabilidade da AGEMED, com o que tal pedido não 

pode ser acolhido, sob pena de caracterizar non bis in idem. Da mesma 

forma, mostra-se incabível a restituição em dobro dos valores referentes 

às mensalidades relativas aos meses de dezembro/2016 e janeiro/2017, 

as quais segundo os autores são posteriores ao pedido de cancelamento, 

visto que a formalização do pedido de cancelamento do plano de saúde só 

se deu em fevereiro/2017, consoante documento de Num. 6109505 e 

6109495, visto que o e-mail de Num. 6109551 não pode ser considerado 

como tal, notadamente quando, em seguida ao encaminhamento do e-mail, 

a reclamada indicou aos reclamantes a forma padrão de solicitação do 

cancelamento (Num. 6114974), o que foi realizado somente em 

fevereiro/2017. É de suma importância registrar que, apesar da 

regulamentação da ANS para facilitar o cancelamento dos planos de 

saúde a pedido do beneficiário (RN 412), certo é que previu quanto aos 

contratos coletivos por adesão que a solicitação de cancelamento pode 

ser feita de três formas: a) entrega presencial do pedido de cancelamento; 

b) mediante protocolo de atendimento com solicitação por telefone; c) 

solicitação via internet. Não há previsão de encaminhamento de pedido via 

e-mail encaminhado de forma aleatória pelo consumidor, sem sequer 

indicar que este seria o setor competente ao cancelamento, caso dos 

autos. Portanto, o pedido não pode ser acolhido. Por fim, quanto aos 

danos morais, algumas considerações devem ser feitas. É firme o 

entendimento de que o mero inadimplemento contratual não gera danos 

morais. Porém, o caso dos autos difere do mero inadimplemento, visto que 

a conduta ilícita de ambas as reclamadas foram aptas a atingir os direitos 

da personalidade dos reclamantes, o que ocorre quando se está diante de 

situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro, notadamente porque 

causou a perda de plano de saúde de longa data (mais de oito anos), com 

carências cumpridas, aliado ao fato de que a reclamante possuía doença 

preexistente, demandando acompanhamento médico periódico. Salutar 

indicar, ainda, que no caso dos danos morais a condenação deve se dar 

de forma solidária, visto que restou comprovado nos autos que os 

entraves causados aos reclamantes são decorrentes de conduta de 

ambas as reclamadas. Sendo assim, devida a reparação por danos 

morais. Já no que tange ao quantum debeatur, algumas considerações 

devem ser feitas. Deste modo, considerando que os reclamantes 

perderam as carências cumpridas no plano anterior de mais de oito anos 

de contrato, advinda da má prestação de serviços de ambas as 

reclamadas; considerando a inexistência de médicos credenciados pela 

AGEMED no interior do Estado; considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 6.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada AGEMED a 

pagar aos reclamantes, a título de danos materiais o valor de R$ 820,00, 

os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros legais, a partir da data do desembolso (Súmula 54 do STJ). No mais, 

CONDENO as reclamadas, solidariamente, a pagar aos reclamantes danos 

morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (398, do CC). Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011339-86.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MANDU GAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8011339-86.2015.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 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, 13 de Novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação 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))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000050-47.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

reclamante (advogado) para no prazo de 10(dez) dias manifestar-se 

acerca dos documentos juntado no ID. 16265018 e seguintes, requerendo 

o que entender de direito. Sorriso/MT, 13 de Novembro de 2018 Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002232-06.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar as partes, 

para no prazo de 05(cinco) dias se manifestarem sobre o retorno dos 

autos da Turma Recursal, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018 Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004718-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KISCHNER DALZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR FARIAS DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

 

DECISÃO Processo: 1004718-27.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MARLENE 

KISCHNER DALZOTTO EXECUTADO: VALDEMIR FARIAS DE SOUZA 

JUNIOR Vistos etc. Solicite-se o CPF do reclamado via INFOJUD. 

Aportando nos autos o espelho correlato, diga a reclamante em cinco dias, 

indicando o endereço atualizado do reclamado, sob pena de extinção. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005033-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005033-55.2017.8.11.0040 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 as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (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))

 

Processo: 1000699-75.2017.8.11.0040 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 as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CASTRO 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))

 

Processo: 8010426-70.2016.8.11.0040 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 as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011123-62.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDESONIA DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

 

SENTENÇA Processo: 8011123-62.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MARINEIVA HOFFMANN - ME EXECUTADO: VALDESONIA DE OLIVEIRA 

GOMES Vistos etc. DEFIRO o pedido de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À 

RECEITA FEDERAL, procedendo, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa. Considerando que a pesquisa via 

INFOJUD restou infrutífera, bem como que já foram implementadas 

diversas diligências em busca de bens penhoráveis (BACENJUD, 

RENAJUD e mandado de penhora na residência da executada), todos 

infrutíferas, de rigor a extinção deste feito. Posto isso, JULGO EXTINTO 

este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002929-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA SOARES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002929-90.2017.8.11.0040 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 as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010102-22.2012.8.11.0040

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:

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

SENTENÇA Processo: 8010102-22.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA 

FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDIA 

DIAS DE ALMEIDA Vistos etc. O exequente pugnou pelo arquivamento dos 

autos, ante a não localização de bens penhoráveis (Num. 11068185). 
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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. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. PROCEDA-SE COM O NECESSÁRIO PARA BAIXA 

DA RESTRIÇÃO RENAJUD. Indefiro a expedição de certidão de dívida, 

visto que o exequente possui o título executivo original podendo adotar as 

providências que entender cabíveis. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NUNES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002814-69.2017.8.11.0040 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 as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002555-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MINOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002555-11.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca do valor depositado nos autos (ID. 

16405725), requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001880-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARISSA ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001880-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

KARISSA ALMEIDA OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Narra a 

parte autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida do seu 

nome efetuada pela requerida. Diz ser aluna do curso de Enfermagem, 

possuindo bolsa de 100%, mas que por razões alheias à sua vontade 

adquiriu dívidas junta à instituição, tendo procurado a mesma para firmar 

um acordo de pagamento, sendo que compensado o débito, com um 

crédito que mesma possuía com a IES o valor pago foi de R$42,12. Relata 

que no entanto em fevereiro de 2018 passou a receber ligações cobrando 

R$500,00 que segundo a Universidade eram devidos, bem como no final 

do mês de março, ao tentar fazer uma atualização da sua conta no Banco 

Sicredi foi impedida por haver uma restrição em seu nome, inserida pela 

requerida. Inicialmente indeferida a medida liminar pleiteada (ID. 12740874), 

houve pedido de reconsideração pela parte autora (ID13310064), tendo a 

mesma sido deferida “para efeito de determinar que a parte reclamada 

providencie a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de 

inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a 

parte reclamada se abstenha de proceder novo registro do débito 

impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com 

multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro 

do nome da reclamante em cadastros de restrição ao crédito.” (ID 

13455808). A requerida contesta afirmando que no momento não há 

débitos em aberto com a instituição, mas que a aluna ingressou com a 

ação e apresenta extrato do Serasa anterior à data do acordo celebrado. 

Pugna pela improcedência do pedido. Quanto à inscrição indevida, a 

requerente afirma que contratou os serviços fornecidos pela IES, sendo 

estudante da universidade, mas que nada deve à mesma, pois fez acerto 

tendo quitado os valores devidos que totalizavam R$368,60, cuja 

compensação com alguns créditos que a aluna possuía com a IES ficou no 

valor de R$42,12, pago em 29/05/2017 (ID 12706475). O valor inscrito foi 

de R$365,04 com relação ao contrato AG00000002984134, cujo 

vencimento se deu em 12/01/2015 e inclusão no SPC em 19/06/2017. Pois 

bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da 

prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial. A requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da 

cobrança, em primeiro lugar pois a aluna demonstra que quitou o débito 

que possuía com a Universidade, conforme faz prova o comprovante de 

pagamento já citado acima. Ademais, a Universidade alega que a mesma 

ingressou com a ação antes de realizar o acordo, entretanto, se equivoca 

a Universidade, pois como já salientado o acordo se deu em 25 de maio de 

2017, o pagamento do débito em 29 de maio de 2017, enquanto a aluna 

ingressou com a ação somente em 13 de abril de 2018, quase um ano 

após, portanto. Ademais, verifico que o débito foi inscrito no SPC em 19 de 

junho de 2017, ou seja, após a quitação do boleto do acordo. Ainda, não 

há qualquer outro documento que comprove que a autora devia o valor 

que gerou a inscrição. Assim, não há nos autos prova da legalidade 

inscrição e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da 

legalidade da cobrança do débito, pois já quitado. Por todo o exposto, a 

inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 

seu dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores 

de crédito caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Para se fixar 

o valor indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o 

ideal da reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. 

Este princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no 

artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo 

possível a restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta 

reposição, transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de 

compensar, tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, 

justamente, em ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da 

indenização, é necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um 

valor justo para o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao 

comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das 

partes e à repercussão do fato, além da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, considerando as particularidades do caso concreto, 

tenho que o valor da indenização, segundo os padrões estabelecidos 

pelas Turmas Recursais, deva ser de R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor 

que entendo razoável e adequado, não implicando ônus excessivo ao 

devedor nem enriquecimento sem causa ao credor. Vale ressaltar, por 

oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição preexistente 

quando da inscrição ora impugnada, o que afastaria a condenação por 

danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

da ação declaratória, para: a) Declarar a ilegalidade da inscrição do débito 

no valor de R$365,04 com relação ao contrato AG00000002984134, com a 

consequente inexigibilidade do débito, determinando a baixa do nome da 

autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento 

de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir 

sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento 

danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); c) confirmar a liminar 

anteriormente deferida. Sem custas e honorários nos termos do disposto 

no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 31 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 
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Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011304-63.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDES DIOCLECIO PREVIATTI (EXECUTADO)

 

Processo:8011304-63.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’DESCONHECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 13 de Novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002948-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (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 

1002948-96.2017.8.11.0040 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, 13 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003730-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. SILVA - CEREALISTA - ME (REQUERIDO)

 

Processo:1003730-69.2018.8.11.0040 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, 

‘’ENDEREÇO INSUFICIENTE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 13 de Novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006361-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006361-20.2017.8.11.0040 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 as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004098-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA (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))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004098-15.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA MACULAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000642-57.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca do valor depositado nos autos (ID. 

16503554), requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 12 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010579-11.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI (EXECUTADO)

TELEVISAO RONDON LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010579-11.2013.811.0040 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 as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002964-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIORAVANTE CASSIANO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002964-50.2017.8.11.0040 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 as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA ELEONORA MICHELS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1001218-16.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 15(quinze) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Execução aportados nos autos, constante do ID. Nº 

15793916. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 23479 Nr: 3320-53.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONI ROBERTO BISCHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE POTRICH ZEN, ADMIR ANTÔNIO ZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Processo: 3320-53.2003.811.0040 – CÓDIGO: 23479

 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 as partes (advogados) de que foi designado o 

20 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 09:40HORAS para realização da audiência 

de conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito. FICA desde logo os 

patronos cientificados de que deverão trazer seus clientes 

independentemente de suas intimações. Cientificando ainda os 

executados que não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). Sorriso/MT, 09 de Novembro de 2018.

 Cristiane V. Kuhn

Tecnica Judiciária

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159030 Nr: 8595-26.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VAZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO VAZ BORGES, Cpf: 

03232974120, Rg: 21172676, Filiação: Dircila Vaz Souto e Joao Sirio 

Borges, data de nascimento: 01/09/1990, brasileiro(a), natural de Agua 

Boa-MT, solteiro(a), auxiliar de cozinha, Telefone 66 3544 0244. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu Marcelo Vaz Borges, devidamente qualificado, pela 

prática da infração penal de condução de veículo automotor, sob a 

influência de álcool [art. 306 da Lei nº 9.503/97].Passo, portanto, como 

forma de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe 

constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], no que couber, a 

dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.I. Da Aplicação da 

Pena Privativa de Liberdade.Primeiramente, no que diz respeito aos 

antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos 

documentos juntados aos autos às fls. 43, 63 e 73/74, que referem à 

existência de ações penais e inquéritos policiais, não devem ser 

considerados em prejuízo do réu.Não existem nos autos dados técnicos 

que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo 

ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. No 

que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do 

crime, ao comportamento da vítima e as consequências do crime, 

considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros 

desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para 

excessos reprováveis no seio social.Destarte, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi 

dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que 

foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 06 

(seis) meses de detenção, mínimo legal.Feito isso, passo a fixação da 

PENA PROVISÓRIA. Não vislumbro a ocorrência de circunstâncias 

atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro 

do patamar anter iormente f ixado: 06 (seis)  meses de 

detenção.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que 

fica fixada em 06 (seis) meses de detenção, em razão da ausência de 

causa de diminuição e aumento da pena.Ainda, em razão da 

cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora 

vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde 

aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade 

do delito, assim como em face da situação econômica do réu.A pena será 

cumprida em regime ABERTO, inicial, em conformidade com o comando 

normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código Penal.Presentes 

as condições do art. 44 do Código Penal, DETERMINO a substituição da 

pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos [art. 44, § 

2.º do Código Penal], consubstanciada na prestação pecuniária [art. 45, § 

1.º do Código Penal], consistente no pagamento do valor equivalente a UM 

salário mínimo, à época do adimplemento, a entidade assistencial e 

filantrópica a ser definida em sede de execução criminal.Concedo ao réu o 

direito de apelar em liberdade, exceto se por outro motivo não estiver 

preso, devido à ausência de ressonância nas situações hipotéticas 

previstas para prisão preventiva, de modo que não desponta como medida 
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recomendada o recolhimento do requerido à prisão [art. 312 e art. 387, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].Isento o 

sentenciado do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ter sido assistido pela Defensoria Pública.Confirmada em segunda 

instância a sentença e mantida a condenação:a) preencha-se e remeta-se 

o boletim individual estatístico ao Departamento de Informática Policial [art. 

809, incisos VI e VII do Código de Processo Penal];b) forme-se e 

remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções Criminais [art. 

105 da Lei n.º 7.210/1.984];c) oficie-se para os fins de suspensão dos 

direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III da CRFB/88.Declaro esta 

por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara criminal. 

Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e 

Cumpra-se.Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 10 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137975 Nr: 9628-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUENERSON MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUENERSON MIRANDA DE OLIVEIRA, 

Filiação: Raimundo Nonato Miranda de Oliveira, data de nascimento: 

03/05/1988, brasileiro(a), natural de Barra do Corda-MA, Telefone 

9658-2015 alaécio. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária, e que esta subscreve, vem combase no Inquérito 

Policialincluso, oferecer denúncia em face de Bruenerson Miranda de 

Oliveira, qualificadonos autos, pela prática do fato delituoso a seguir 

transcrito. Consta do caderno investigatóio que no dia 10/12/2014, por 

volta das 23:30 horas, nas residêcnias localizadas na Rua São Lucas, 32 

Bairro Boa Espeança II e na Rua São KLucas, 34, no mesmo Bairro nesta 

cidade, oacusado entrou nas dependencias da casa das vítimas Luciléia 

Monteiro Aires e Jaciel Sousa Santos,, contra a vontade destas. Segundo 

o aderno investigatório na ocasião dos fatos, Lucileia ouviu baruhos 

estranhos vindos do telhado da residência momento em que o acusado 

despencou no interior da residência. Ato continuo o increpado escalou o 

telhado da vítima Jaciel, vindo também a despencar no interior da 

residência, momento emque fora acionada a Policia Milita e o suspeito 

detido. Posto isso, o Ministéiro Público oferece denpuncia em face de 

Bruenerson Miranda de Oliveira, como incurso na penas do artigo 150 

Caput do CP, requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo 

citado para responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos etc.Considerando a certidão de fls. 48, resta 

prejudicada a audiência designada.Defiro o pedido de citação editalícia 

feito pelo MP, e determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o 

prazo, sem a apresentação de defesa preliminar o qual deverá ser 

certificado, abra-se vistas dos autos ao MP. Em caso de apresentação de 

defesa preliminar, venham os autos conclusos.Ciência ao MP.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 Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 27 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146935 Nr: 2469-57.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEXLLEY BRUNO CAMPOS VIEIRA MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WEXLLEY BRUNO CAMPOS VIEIRA 

MESSIAS, Filiação: Aparecida Campos Vieira e Antonio Afonso Messias, 

data de nascimento: 09/11/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 9670 3874. 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 o fim de:a) DECOTAR a qualificadora do crime de roubo, 

alusiva ao emprego de arma [art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal]; b) 

CONDENAR o réu Wexlley Bruno Campos Vieira Messias, devidamente 

qualificado, pela prática das infrações penais de roubo, circunstanciada 

devido ao concurso de agentes, em continuidade delitiva, na forma 

prevista no art. 157, § 2.º, inciso II c/c o art. 71 (duas vezes), ambos do 

Código Penal, em relação às vítimas Ricardo José De Paula Engel e 

Wagner Luiz Padilha; c) ABSOLVER o réu Wexlley Bruno Campos Vieira 

Messias, regularmente qualificado, da acusação da prática do delito de 

roubo, circunstanciado em função do emprego de arma e do concurso de 

pessoas [art. 157, § 2.º, incisos I e II do Código Penal] (em relação à vítima 

Marizane Vania Piller), com supedâneo no art. 386, inciso IV do Código de 

Processo Penal;Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da 

individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da 

CRFB/88], à dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.I. Da 

Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.I.I. Da 

Infração penal descrita no art. 157, § 2.º, incisos I e II do Código Penal, 

praticada contra a vítima Ricardo José De Paula Engel.Primeiramente, no 

que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros 

indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que referem à 

existência de inquéritos policiais e ações penais, não devem ser 

considerados em prejuízo do réu.Não existem nos autos dados técnicos 

que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo 

ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. No 

que tange às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima, culpabilidade e às consequências do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis 

ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social.Destarte, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que foram 

reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 04 (quatro) 

anos de reclusão, mínimo legal. Feito isso, passo a fixação da PENA 

PROVISÓRIA. Observa-se que o requerido confessou a autoria do delito 

[art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal], cuja análise já foi realizada. 

Em um segundo quadrante, denota-se que o agente, na época em que os 

fatos se aperfeiçoaram, ostentava 19 (dezenove) anos de idade, fato que 

se consolida como mecanismo tendente a promover o abrandamento da 

reprimenda, dado as características da personalidade e caráter ainda não 

perfeitamente formados dos indivíduos que se encontram nessa faixa 

etária [art. 65, inciso I do Código Penal]. Portanto, havendo duas 

circunstâncias atenuantes, no mesmo sentido, necessariamente, ambas 

deverão ser aplicadas sobre a pena-base [cf.: RUY ROSADO DE AGUIAR 

JR., Aplicação da Pena, Publicação da Escola Superior da Magistratura do 

Rio Grande do Sul, 4.ª ed., Porto Alegre, 2003, p. 50; RJTJRS 103/174]. 

Contudo, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal [Súmula n.º 231 do STJ]. Deixo, 

portanto, à luz de tais premissas, de concretizar a implementação das 

circunstâncias atenuantes, de tal sorte que deverá ficar a pena provisória 

fixada no patamar equivalente a 04 (quatro) anos de 

reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. 
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Primeiramente, não vislumbro causas de diminuição da pena.Com efeito, 

consoante se extrai dos autos, a infração penal foi praticada mediante o 

concurso de agentes. Dessa forma, aumento a pena em 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses, no patamar de 1/3, restando fixada em 05 (cinco) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão.Ainda, em razão da cumulatividade da 

PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 12 

(doze) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à 

época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do 

delito, assim como em face da situação econômica do réu.I.II. Da Infração 

penal descrita no art. 157, § 2.º, incisos I e II do Código Penal, praticada 

contra a vítima Wagner Luiz Padilha. Primeiramente, no que diz respeito 

aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito 

dos documentos juntados aos autos, que referem à existência de 

inquéritos policiais e ações penais, não devem ser considerados em 

prejuízo do réu.Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a 

emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, 

sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. No que tange às 

circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao comportamento da 

vítima, culpabilidade e às consequências do crime, penso que tais rubricas 

são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o 

seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social.Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a 

PENA-BASE imputada ao réu em 04 (quatro) anos de reclusão, mínimo 

legal. Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que 

o requerido confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do 

Código Penal], cuja análise já foi realizada. Em um segundo quadrante, 

denota-se que o agente, na época em que os fatos se aperfeiçoaram, 

ostentava 19 (dezenove) anos de idade, fato que se consolida como 

mecanismo tendente a promover o abrandamento da reprimenda, dado as 

características da personalidade e caráter ainda não perfeitamente 

formados dos indivíduos que se encontram nessa faixa etária [art. 65, 

inciso I do Código Penal]. Portanto, havendo duas circunstâncias 

atenuantes, no mesmo sentido, necessariamente, ambas deverão ser 

aplicadas sobre a pena-base [cf.: RUY ROSADO DE AGUIAR JR., 

Aplicação da Pena, Publicação da Escola Superior da Magistratura do Rio 

Grande do Sul, 4.ª ed., Porto Alegre, 2003, p. 50; RJTJRS 103/174]. 

Contudo, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal [Súmula n.º 231 do STJ]. Deixo, 

portanto, à luz de tais premissas, de concretizar a implementação das 

circunstâncias atenuantes, de tal sorte que deverá ficar a pena provisória 

fixada no patamar equivalente a 04 (quatro) anos de 

reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. 

Primeiramente, não vislumbro causas de diminuição da pena.Com efeito, 

consoante se extrai dos autos, a infração penal foi praticada mediante o 

concurso de agentes. Dessa forma, aumento a pena em 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses, no patamar de 1/3, restando fixada em 05 (cinco) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão.Ainda, em razão da cumulatividade da 

PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 12 

(doze) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à 

época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do 

delito, assim como em face da situação econômica do réu.II. Da Resenha 

Estruturada das Condenações. Da Determinação do Regime de 

Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de 

Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da 

Pena.Em um primeiro ponto de vista, quanto ao tema concernente à 

continuidade delitiva, estabelecido entre as infrações penais de roubo 

circunstanciado, executadas as vítimas Ricardo José de Paula Engel e 

Wagner Luiz Padilha, como decorrência direta da aplicação do sistema da 

exasperação [art. 71 do Código Penal], partindo do pressuposto de que 

foram duas as séries de crimes perpetrados por parte do réu, penso que 

o aumento deve operacionalizar-se de acordo com a fração de 1/6 (um 

sexto) sobre a pena aplicada [Acerca do tema, concernente à incidência 

da fração de aumento de 1/6, na continuidade delitiva, em razão da prática 

de duas infrações penais, confira o seguinte precedente jurisprudencial: 

STJ, HC n.º 214.485/MS, 6.ª Turma, Rel.: Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, j. 21/11/2013], haja vista que a sanção penal concretamente 

cominada aos dois fatos típicos ‘sub judice’ apresentam reprimenda 

quantitativamente idêntica, no que diz respeito à intensidade e à 

severidade. Logo, a sanção penal, como consequência da unificação das 

penas decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, fica fixada 

em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 

decorrente da condenação pela prática dos crimes preconizados no art. 

157, § 2.º, incisos I e II c/c o art. 71 (duas vezes), ambos do Código 

Penal.Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do Código Penal a pena 

de multa deverá permanecer estipulada em 24 (vinte e quatro) dias-multa, 

na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.De 

efeito, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ e § 3.º do Código Penal, levando-se 

por linha de estima a ideia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o 

ponto de vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo 

do pressuposto de que o réu desfruta da condição de primário, e, por 

derradeiro, considerando que a imposição de regime de cumprimento mais 

severo do que aquele que a pena aplicada permitir exige motivação idônea 

[Súmulas n.º 718 e 719 do STF], ESTABELEÇO, para efeito de 

cumprimento da sanção penal infligida, o regime SEMI-ABERTO, inicial. 

Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].III. Da Análise da Possibilidade do Réu 

Apelar em Regime de Liberdade.Concedo ao requerido o direito de apelar 

em liberdade, exceto se por outro motivo não estiver preso, em razão da 

ausência, no caso concreto, de ressonância nas hipóteses previstas para 

prisão preventiva, não sendo recomendada a manutenção do requerido à 

prisão [art. 312 e art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Penal]. DETERMINO no que tange ao bem que foi alvo do ato de apreensão 

(fl. 46) a sua imediata restituição ao seu legítimo proprietário, mediante 

apresentação de documento que comprove a propriedade do bem. Em 

caso de ausência de pedido de restituição do bem, proceda-se a 

destinação à entidade interessada. IV. Das Demais Providências.Isento o 

sentenciado do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ter sido assistido pela Defensoria Pública.Transitada em julgado a 

sentença e mantida a condenação:a) preencha-se e remeta-se o boletim 

individual estatístico ao Departamento de Informática Policial [art. 809, 

incisos VI e VII do Código de Processo Penal];b) comunique-se o Tribunal 

Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos [art. 15, inciso III 

da CRFB/88];c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara 

das Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].Declaro esta por 

publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o 

registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Às 

providências.Sorriso/MT, 17 de setembro de 2018. Emanuelle Chiaradia 

Navarro Mano,Juíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 27 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163948 Nr: 11505-26.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FRANK GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONATAN FRANK GONÇALVES DE 

OLIVEIRA, Filiação: Luzia Gonçalves de Oliveira e Vilmar César dos 

Santos, data de nascimento: 28/03/1989, brasileiro(a), natural de 

Conceição do Araguaia-PA, solteiro(a), sem ocupação. atualmente em 

local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado e Mato Grosso, por 

intermédio de sua agente signatária e que esta subscreve, vem com base 

no Inquérito Policial incluso oferecer denúncia em face de Jhonathan Frank 

Gonçalves de Oliveira, qualificado nos autos, pela prática dos fatos a 

seguir transcritos: Notician os autos que na data de 08/12/2015, por volta 

das 12:30 horas, na residencia localziada na Av. Blumenau, 487, Bairro 

Jardim Amazonas nesta urbe, o denuncado subtraiu para si ou para 

outrem um aparelho de telefone celular, da marcaSansung,cor prata, 15 

DVDs e a quantia de 210,00 reais, em prejuizo da vítima Ester Valentin 

Silva Costa. Segundo se extrai nas condições de temp e lugar o acusado 

aproveitando-se da ausência de vigil^ncia o suspeito arrombou a orta da 

residência, adentrando e subtraindo para si os objetos acima descritos. 

Logo após a subtração a vítima percebeu o ocorrido e comunicou a PM, 

sendo o indiciado detido pela guarnição na posse dos bens furtados. 

Posto isso o Ministério Público ofrece denuncia em face de Jhonathan 

Frank Gonçalves de Oliveira, como incurso nas penas do artigo 155 Caput 

do CP, requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo citado para 

responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) DIAS.

Despacho: Vistos etc.Considerando a certidão do meirinho às fls. 47/48, 

restou prejudicada a solenidade designada às fls. 39.Diante da não 

localização do réu, o MPE requereu às fls. 50 o regular prosseguimento do 

feito. Assim, determino a citação do acusado por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias.Após o decurso do prazo, faça-se os autos conclusos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 27 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143513 Nr: 530-42.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEUDE MARIA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVANEUDE MARIA LIMA, Filiação: Rosilda 

Rosilene Lima e Emanoel Carlos, data de nascimento: 10/01/1996, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária, e que esta subscreve, vem com base no incluso 

InquéritoPolicial oferecer denpuncia em face de Ivaneude Maria Lima, pela 

prática o fato delituoso a seguir. Noticiam os autos que nodia 28/11/2015, 

por volta das 09;10 horas, no estabelecimento comercial denominado Loja 

Martinello, nesta urbe, a acusada importunou alguém em lugar público de 

mo ofensvo ao pudor. Consoante consta do caderno invstigativo que na 

data e horário dos fatos nesta urbe, no interior da referida Loja a acusada 

com os seios a mostra protagonzou cena de escandalos e agresões 

verbais contra clientes e funcionários que ali estavam no momento. 

Narram os autos que a guarnição a abordou e alertando a acusada a se 

retirar do local, sendo que ao sair da loja a suspeita novamente colocou os 

seios a mostra em via pública. Posto isso, o Ministério Público oferece 

denúncia em face de Ivaneude Maria Lima, como incursa nas penas do 

artigo 61 da Lei n. 3.688/41, requerendo que recebida e autuada esta seja 

a mesma citada para responder acusação por escrito no prazo de 10 

(dez) dias.

Despacho: Processo nº. 530-42.2016.811.0040.Código nº.143513Vistos 

em correição.Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 

ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.CITE-SE e INTIME-SE a 

acusada, para no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à 

acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP, por edital.Nos 

termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir 

Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria 

Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à 

Defensoria Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste 

momento Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, disponibilizado 

pelo TJMT.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 19 de setembro de 

2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 27 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122804 Nr: 1092-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DE CARVALHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO CARLOS DE CARVALHO LIMA, 

Cpf: 91504570200, Rg: 5678817, Filiação: Marizete Carvalho Lima e 

Roberto Carlos de Oliveira, data de nascimento: 19/10/1987, brasileiro(a), 

natural de Rondon-PA, solteiro(a), motorista, Telefone 66-9969-9701. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agenteque esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem, 

com base no incluso Inquérito Policial oferecer denúncia em face de 

Roberto Carlos de Carvalho Lima, qualificado nos autos, pela prática dos 

fatos delituosos a seguir transcritos: Noticiam os autos que no dia 

14/12/2014, por volta das 19:12 horas, na Av. Blumenau Cenro nesta 

urbe, oacusado prturbou o sossêgo alheio com o som de seu veículo 

automotivo, um GM/Montana, plaas DJG 8606. De acordo com as 

informações colhidas, no caderno investigatório o acusado estava no local 

supracitado com o volume do som de sua carro excerbado. Ato contínuo, 

o fiscal ambiental ao passar pelo localpercebeu a infração dessta forma 

constatou que o indice do volume do som era superior ao permitido, desta 

forma requisitou apoio da Polícia Militar para que se fosse todas as 

providências sobre o caso emtela. Posto isso o Ministério Público oferece 

denúncia em face de Roberto Carlos de Carvalho Lima, como incurso nas 

penas do artigo do artigo 42 da Lei n. 3.688/41, requerendo que recebida e 

autuada esta seja o mesmo citado para responder acusação por escrito 

no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Processo nº. 1092-85.2015.811.0040.Código nº. 

122804.Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP, e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem a 

apresentação de defesa preliminar o qual deverá ser certificado, 

façam-se os autos conclusos. Cumpra-se.Sorriso - MT, em 31 de 

outubrode 2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 27 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110322 Nr: 2541-15.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MENDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERSON MENDES BARBOSA, Rg: 

3194582, Filiação: Maria do Disterro Mendes Barbosa e Adalto Barbosa, 

data de nascimento: 15/09/1992, brasileiro(a), natural de João Lisboa-MA, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone 9624-7876. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária, em com base no Inquérito Policial incluso, oferecer 

denúncia em face de Wanderson Mendes Barbosa, qualifiadonos autos, 

pela prática dos fatos a seguir transcritos: Noticiam os auts que na data 

de 13/10/2013, por volta das 22 horas na praça da integração regiao 

centrl desta cidade, o acusado portva arma de fogo, consistente em um 

revólver 32 n. 640304 municiado com 04 munições sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de 

apreensão de fl, 13. Segundo restou apurao nas condições de tempo e 

lugar alhures mecnionado a Policial Militar durante a realizaçãos de rondas 

na região eftuou a abordagem do increpado o qua encontrava-se em 

atitude suspeita no local. Efetuada a revista no acusado, fora localizado o 

revólver emsua cintura a rma de fogo e munições que foram apreendidas. 

Posto isso o Ministério Público oferece denúncia em face de Wanderson 

Mendes Barbosa, como incurso nas penas do artigo 14 caput da Lei n. 

10.826/03 requrendo que recebida e autuada esta seja o mesmo citado 

para responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Código nº. 110322Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia 

feito pelo MP fl. 69, e determino a citação do acusado por edital, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no artigo 361 do 

CPP.Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de defesa preliminar, 

venham os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.Sorriso, 02 de 

agosto de 2018.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 28 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162174 Nr: 10410-58.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERCI DA SILVA AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERCI DA SILVA AVILA, Cpf: 

03894162074, Rg: 1107314856, Filiação: Maria de Fatima da Silva Cardoso 

e Luis Sadi da Silva Avila, data de nascimento: 20/06/1996, brasileiro(a), 

natural de São Luiz Gonzaga-RS, convivente, serviços gerais, Telefone 66 

9 9921 7087. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

su agente signatária e que esta subsceve, vem,com base no Inquérito 

Policial incluso, oferecer denúncia em face de Vanderci da Silva Avila, 

pela prática dos fatos delituosos a seguir transcritos: Noticiam os autos 

queno dia 28/05/2016, por volta das 21;45 horas, em via pública nas 

proximidades do Bairro Fraternidade nesta cidade, o acusado perturbou 

osossego alheio. De acordo com as informações colhidas no caderno 

investigtório oacusado estava no local supracitado com volume do som 

exacerbado, momento em que fora acionada a guarnição da Polícia Militar 

através de denúncia anônima. Diante da situação osupeito fora 

encaminhado paa a Delegacia para as devidas providências. Posto isso, o 

Ministério Público oferece denúncia em face de Vanderci da Silva, como 

incurso nas penas do artigo 42 da Lei n. 3.688/41, requerendo que 

recebida e autuada esta seja o mesmo citado para responder acusação 

por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Processo nº. 10410-58.2016.811.0040.Código nº . 

162174.Inquérito PolicialVistos.Estando a denúncia conforme com os 

critérios do art. 41, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da 

ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo 

probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, também, melhor 

instrução, recebo-a integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se 

como ação penal.Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, 

alterado pela Lei 11.719/2008, cite-se e intime-se o acusado, para 

apresentar defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 

396-A do mesmo diploma legal. Desde já designo audiência para o dia 09 

de abril de 2018, às 14:15 horas, para apresentação da proposta de 

suspensão condicional do processo. Intime-se o acusado para 

comparecer na audiência designada.CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.Sorriso 

- MT, em 06 de dezembro de 2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza 

de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 28 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178644 Nr: 8242-49.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA REMOALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVANA REMOALDO, Cpf: 

03912500193, Rg: 23061383, Filiação: Leonilda Remoaldo, data de 

nascimento: 24/07/1990, brasileiro(a), natural de Peixoto de Azevedo-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Públcio do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem com base no incluso 

Inquérito Policial, oferecer denúncia em face de Silvana Remoaldo, 

qualificada nos autos, pela prática do seguinte fato delituoso: Consta do 

referido procedimento investigatório que no dia 19/08/2017, por volta das 

00:19 horas, em uma via pública na Av. Blumenau Centro nesta urbe, a 

acusada conduzia comcapacidade psicomotoraalteradaem razão da 

influência de àlcool,um veículo automotor Honda Biz de cor preta de placa 
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OAZ 0004,conforme Boletim de Ocorrencias de fls. 22/23 do IP. Narra o 

caderno investigatório que nas condições acima narrados a guarnição da 

Polícia Civil realizva blitz do projeto Lei seca, oportundiade em que 

abordaram a increpada, que conduzia o referido vepiculo automotor. Ato 

contínu ao conversar com a indiciada ospolicais constaram a denunciada 

estava com suas capacidade psicomotoras alteradas. Infere-se dos autos 

que a incidiada aceitou realizar exme de BNafometro, sendo o resultado 

acusado a concentração de 0,35 mg/l álcool por litro ar alveolar, superior 

ao limite permitido por lei. Ato contínuo a acusada foi conduziada em 

flagrante até a Delegacia para as providêncis cabíveis. Ante o exposto 

denuncio Silvana Remoaldo, como incursa nas penas do artigo 306, da Lei 

n. 9.503/97, requerendo que recebida e autuada esta seja a mesma citada 

para responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

 Despacho: Processo nº. 8242-49.2017.811.0040.Código nº. 

178644.Inquérito PolicialEstando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.CITE-SE e INTIME-SE a acusada, para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do 

acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de 

constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos 

à Defensoria Pública.Considerando o disposto no artigo 89 da Lei n.º 

9099/95 entende-se aplicável a suspensão condicional do processo, visto 

que a pena mínima correspondente ao artigo denunciado encontra-se 

dentro dos limites do benefício. Desde já designo audiência para o dia 9 de 

abril de 2018, às 14:15 horas, para apresentação da proposta de 

suspensão condicional do processo. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.Sorriso 

- MT, em 06 de dezembro de 2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza 

de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 28 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123630 Nr: 1609-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ZAURI PEDROSO 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): ANTONIO ZAURI PEDROSO DOS 

SANTOS, Cpf: 53211928120, Rg: 0774279-7, Filiação: Irondina dos Santos 

e João Oralino dos Santos, data de nascimento: 04/04/1968, brasileiro(a), 

natural de Planalto-PR, solteiro(a), motorista, Telefone 66 96120116. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem, com base no Inquérito 

Policial incluso, oferecer denúncia em face de Antonio Zauri Pedroso dos 

Santos, qualificado nos autos pela prática do fato delituoso a seguir 

transcrito: Consta dos autos de Inquério Policial que no dia 30/10/2014, por 

volta das 16 horas, na Rodovia BR 163 KM 755 nesta urbe, oacusado 

conduziu caminhão Marca Iveco Modelo Stralishd 570S42TN de placas 

KAQ 6026, e os reboques de placas IYF-0004 com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de alcool, capaz de deerminar 

dependencia, estando com concentração de alcool por litro de sangue 

igual a 0,506 mg/l de ar alveolar. Pelo que narra o procedimento 

investigtório nas condições de tempo e local acima descritos, oacusado 

após ingerir excessiva quantidade de bebida alcoólica, passu a conduzir o 

caminhão acima descito, ocasião em que no KM 755 da aludida rodovia, 

provocou um acidente sem vitimas no momento emque um dos reboques 

veio a tombar na pista. A Polícia Rodoviária Federal ralizava patrulhamento 

pela rodovia quando foi acionada para atender o referido acidente. 

Durante a ocorrência o acusado foi convidade a submeter-se ao tete 

etílico, logrando-se êxito em confirmar que ele encontava-se comteor de 

àlcoo acima do permitido, aferindo-se o resultado acima mencionado. 

Posto isso o Ministério Público oferece denúncia em face de Antonio Zauri 

Pedroso dos Santos, como incurso no artigo 306 Caput da Lei n. 9.503/97, 

requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo citado para 

responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP, e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem a 

apresentação de defesa preliminar o qual deverá ser certificado, abra-se 

vistas dos autos ao MP. Em caso de apresentação de defesa preliminar, 

venham os autos conclusos.Ciência ao MP.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 Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 28 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152223 Nr: 5106-78.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RENATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO RENATO DA SILVA, Cpf: 

38338300187, Rg: 582022, Filiação: Alzira Maria da Silva e Arlindo Pereira 

da Silva, data de nascimento: 15/11/1965, brasileiro(a), natural de 

Auriflama-SP, separado(a) judicialmente, montador industrial, Telefone 66 

9622 2407. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem, com base no Inquérito 

Policial incluso, oferecer denúncia em face de Sebastião Renato da Silva, 

pela prática do seguinte fao delituoso: Consta do refrido procedimento 

investigtório que no dia 04/06/2016, por volta das 20 horas, na 

Av.Perimetral Sudoeste, Bairro Jardim Alvorada nesta urbe, o acusaao 

conduzia com cpacidade psicomotora altrada em ra~zoda influêcnia de 

Álcool. Narra o caderno investigatativo que nas condições acima descritas 

oacusado conduzia veículo GM/Montana placas KAR 1376/MT, quando 

envolveu em acidente de trânsito, acionada a Polícia Militar, logo verificou 

que o acusado encontava-se en visível estado de embriaguez. Ato 

continuo vislumbra-se que o acusado estva sob a influencia de álcool 

conforme se verifica noauto de constatação de embriaguez fde fl. 

07/07-v. razão pela qual foi detido em flagrante delito. Ante o exposto 

denúncio Sebastião Renato da Silva, como incurso nas penas do artigo 

306 da Lei n. 9.503/97, requerendo que recebida e autuada esta seja o 

mesmo citado para responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho: Processo nº. 5106-78.2016.811.0040.Código nº. 

152223.Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 

41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, 

por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo 

melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, 
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salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme 

requerido pelo MPE, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do denunciado.Defiro as diligências Ministeriais de 

fl.43/44.Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, alterado 

pela Lei 11.719/2008, cite-se e intime-se o acusado, para apresentar 

defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 396-A do 

mesmo diploma legal.Desde já designo audiência para o dia 30 de janeiro 

de 2017, às 15:30 horas, para apresentação da proposta de suspensão 

condicional do processo.Intime-se o acusado para comparecer na 

audiência designada.Ciência ao MP.Cumpra-se.Sorriso/MT, 10 de agosto 

de 2016Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 28 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141977 Nr: 11598-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DARQUE GOMES DA SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO DARQUE GOMES DA SILVA 

FILHO, Rg: 21068577, Filiação: Francisco Darque da Silva e Marinalva da 

Conceiçao Vaz da Silva, data de nascimento: 07/01/1992, brasileiro(a), 

natural de Ipixuno do Pará-PA, Telefone 66 9721 0766. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Públlico do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem, com base no Inquérito 

Policial incluso, oferecer denúncia em face de Francisco Darue Gomes da 

Silva Filho, qualificado nos autos, pela prática do fato delituoso a seguir 

transcrito.: Consta do referido procedimento investigatóio que no dia 

09/12/2015, por volta das 02:50 horas, na Rua Travess Gemeos, 1465 

Bairro Jardim Aurora nesta urbe, o acusado entrou nas dependências da 

Escola Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac de forma 

clandestina.. Segundo o caderno de informações na ocasião dos ftos, a 

Policia Militar fora acionada no horário alhures, pelo vigilante da efrida 

Escola, onde o mesmo relatou que oacusado estava no telhado da mesma 

em atitude suspeita, diante disso os milicianos se deslocaram até o local 

informado. Consta que ao chegarem no local os milicianos lograram êxito 

em localizar o increpado notelhado d referida escola na partedos fundos, 

momento emue fora dado ordem ao acusado para descer do telhado, onde 

o acusado foi conduzido até a delegacia. Posto isso, o Ministério Público 

oferece denúncia em face de Francisco Darque Gomes da Silva Filho, 

como incurso nas penas do artigo 150 Caput do CP, requerendo que 

recebida e autuada esta seja o mesmo citado para responder acusação 

por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Processo nº. 11598-23.2015.811.0040.Código nº . 

141977Inquérito PolicialVistos.Estando a denúncia conforme com os 

critérios do art. 41, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da 

ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo 

probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, também, melhor 

instrução, recebo-a integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se 

como ação penal.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste 

momento Certidão de Antecedentes Criminais da denunciada.Nos termos 

do artigo 396 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 11.719/2008, 

cite-se e intime-se a acusada por edital, para apresentar defesa preliminar 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 361 e artigo 396-A do 

CPP.INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público no item “2 

” de fl. 45, que objetiva a requisição de informações, dirigidas à 

órgãos/repartições públicas, com o propósito de obter folha/certidão de 

antecedentes criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da 

legislação de regência, o Ministério Público, na condição de ‘dominus litis’ e 

atuando na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de 

conduzir/promover diligências investigatórias e requisitar/solicitar 

diretamente documentos e informações [art. 129, incisos VI e VIII da 

CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 

13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo Penal]. O Poder 

Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.Aguardo para designar audiência de suspensão 

condicional após a apresentação da defesa preliminar, visto a ré se 

encontrar em local incerto e não sabido.Decorrido o prazo, sem a 

apresentação de defesa preliminar o qual deverá ser certificado, 

façam-se os autos conclusos. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.Sorriso 

- MT, em 25 de outubro de 2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza 

de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 28 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110063 Nr: 2331-61.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA GRACIELE CARMO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULA GRACIELE CARMO SILVA, Cpf: 

00707042100, Filiação: Birajara da Silva e Francisca do Carmo da Cruz, 

data de nascimento: 23/02/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabámt-MT, 

solteiro(a), Telefone (66) 9923.1166. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que essta subscreve, em, com base noInquérito 

Policial incluso, oferecer denúncia em face de Paula Graciele Carmo Silva, 

qualifiada nos autos, pela prática doseguinte fato deituoso: Consta do 

referido procedimento investigatório que no dia 30/04/2013, por volta das 

10 horas, no estabelecimento comercial denominado Mercad Sertão nesta 

cidade, a acusada obetve para si vantagem ilicita em prejuizoda empresa 

Mercado Sertão iduzindo-a a erro, mediante artificio e ardil, 

causando-lheprejuizo no valor de R$ 500,00. Segundo restou apurado,nas 

circunstancias de tempo e lugar acima narrados, a acusada efetuou uma 

compra no valor de R$ 200,00 e coo forma de pagamento apresentou um 

cheque n. 000016, do Banco Sicedi emnome de Affonso Otávio Lauxem, 

no valor de R$ 500,00 oqual sabia que se tratava de objetode origem ilicita. 

Ocorre que após proceder odepósito para fins de compensação do 

aludido cheque a vítima foi surpreendida pela notícia do Banco Sicredi, 

informando sua devolução por motivo de furto, consoante carimbo 
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acostado no verso dacartula de credito de fl. 04 do IP, datado de 

06/05/2013.Depreende-se dos autos que a vítima também questionou a 

denunciada acerca do ocorrido, que simplesmente afirmou que iria pagar o 

devido, contudo continuou agindo da mesma forma ardilosa toda a vez que 

a vitima a procurava para receber,ficando assim no prejuizo, razão por foi 

até a Delegacia de Polícia e noticiou os fatos descritos. Ante o 

exposto,denuncio Paula Graciele Carmo Silva, como incursa nas penas do 

artigo 171 Caput do CP, requerendo que recebida e autuada esta seja a 

mesma citada para responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Despacho: De efeito, tomando-se em consideração que subsistem, no 

âmbito do inquérito policial, indícios satisfatórios, que detém a capacidade 

de demonstrar a autoria e materialidade da prática da infração penal, e que 

materializam a existência de justa causa para a acusação —também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, e dado a 

tipicidade, em tese, dos fatos descritos na proposta acusatória, RECEBO a 

denúncia oferecida em desfavor de Paula Graciele Carmo Silva, como 

incurso nas sanções previstas no art. 171 do Código Penal. Distribua-se, 

registre-se e autue-se como ação penal.Proceda-se à citação da 

acusada, mediante a expedição de mandado, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente resposta à acusação, registrando-se de forma 

expressa que, na hipótese de inércia, será realizada a nomeação de 

defensor dativo, para efetivação da defesa técnica [art. 396 ‘caput’ e art. 

396-A, § 2.º, ambos do Código de Processo Penal]. INDEFIRO o pedido, 

veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição de 

informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de 

obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de ‘dominus litis’ e atuando na defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

detém a prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal].O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou obstáculo instransponível para a 

concretização do ato, através da utilização/emprego de meios próprios 

[cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 

10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.D’outra banda, com relação ao requerimento que visa 

à obtenção de certidão, elaborada pelo Cartório da Quinta Vara Criminal, 

como forma de concretizar a aplicabilidade do direito de certidão [art. 5.º, 

inciso XXXIV, alínea ‘b’ da CRFB/88], que se circunscreve ao critério da 

territorialidade — e, portanto, não se contrapõe à idéia-proposição de que, 

devido ao poder requisitório do Ministério Público, a intervenção do Poder 

Judiciário, para efeito de obtenção de certidões de antecedentes criminais 

e informações, dirigidas a repartições públicas e entidades privadas, 

somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de realização 

da diligência por meio próprio —, ORDENO que a escrivania expeça 

certidão de antecedentes criminais circunstanciada em nome do réu, 

fazendo consignar que a certidão deverá especificar a data do fato 

delituoso e recebimento da denúncia, detalhando a capitulação legal, os 

termos da condenação (dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de 

execução) ou da absolvição, a data do trânsito em julgado da sentença 

penal, a data da extinção de punibilidade ou a data do cumprimento ou da 

extinção da sanção penal, na forma do que dispõe o item 7.17.1.2 da 

CNGCGJ/TJMT.Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 28 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137267 Nr: 9245-10.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLEU LIMA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIRLEU LIMA DA ROSA, Filiação: Olivina 

Aparecida de Lima e Paulinho Rodrigues da Rosa, data de nascimento: 

24/09/1990, brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, Telefone 66 9667 3999. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Públicodo Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que essta subscreve, vem com base no Inquérito 

Policial inclus, oferecer denúncia em face de Dirleu LIma da Rosa, 

qualifiadonos autos, pela prática do seguinte fato delituoso: Infere-se dos 

autos que em data e horário não precisados nesta urbe, o acuado 

adulterou sinal identificador de veículo automotor, qual seja 01 motocilceta 

CG 125 cor azul,placa HRQ 8364. Sobressai dos autos que no dia 

30/04/2015, por volta das 02:50 oras, umaequipe da Policia militar realizava 

rondas prócximo ao estádiomunicipal na perimetral Sudoeste nesta cidade, 

momento em que abordaram o acusado com a motocilceta ora referida, 

realizou então checagem da placa em questão constatand que a referida 

numeração estava adulterada, eis que a placa HRQ 8364 pertencia a uma 

motocicleta da maarca Yamaha XT 225, co azul. Em sequencia o acusado 

foi preso em flagrante delito e, encaminhado à Delegacia de POlícia 

Judiciária Civil, juntamente coma Motocicleta em questão. Ante o exposto, 

denuncio Dirleu Lima da Rosa, como incurso nas penas do artigo 311 

Caput do CP, requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo 

citado para responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

 Despacho: Processo nº9245-10.2015.811.0040.Código nº. 137267.Vistos 

etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; 

inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por ora, 

causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Defiro as diligências 

ministeriais de fl.38.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste 

momento Certidão de Antecedentes Criminais da acusada.CITE-SE e 

INTIME-SE a acusada, para no prazo de 10 (dez) dias, responda por 

escrito à acusação nos termos do art. 396 e art. 396-A do Código de 

Processo Penal com redação da Lei nº 11.719/08.Nos termos do 

Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação da acusada, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça indagá-la quanto à pretensão de constituir Advogado 

ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Na 

última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à Defensoria 

Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 08 de Abril de 

2016.Emanuelle Chiaradia Navarro Mano Juíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 28 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125802 Nr: 2906-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIO SCUSSEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VITORIO SCUSSEL NETO, Cpf: 
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04600024141, Rg: 1773514-9, Filiação: Cenilda Trein Scussel e Aparecido 

Scussel, data de nascimento: 28/11/1986, brasileiro(a), natural de 

Guarantã do Norte-MT, convivente, montador, Telefone 66-9902-5957. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem, com base no Inquérito 

Policial incluso, oferecer denúncia em face de Vitório Scussel Neto, 

qualificado nos autos, pela prática do seguinte fato delituoso: Consta dos 

autos que no dia 28/03/2015, por volta das 20:30 horas, na Rua São Luis, 

115 Bairro São Domingos nesta cidde, o acusado abusando de 

instrumento sonoro perturbou osossego alheio, conforme Boletim de 

Ocorrência de fl. 10. Infere-se dos autos que, nas circunstancias de 

tempo elugar alhures mencionados a guarnição da Polícia Militar fora 

informada acerca do volume de som que advinha da casa do increpado. 

Dirigindo-se o local, a guarnição policial logrou abordar o acusdo 

momentoemque foi constatado ue oequipamento sonoro existente no local 

realmente encontra-se em altura superior ao permitido, com isso 

perturbando o sossego dos moradores daquela região. Ante o exposto 

denuncio Vitorio Scussel Neto, como incurso nas penas do artigo 42, III da 

Lei n. 3.688/41, requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo 

citado para responder acusação por escrito no prazo de 10 (de) dias.

Despacho: Processo nº 2906-35.2015.811.0040.Código nº.125802. Vistos 

etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; 

inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por ora, 

causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo a denúncia, integralmente.Nos termos 

do artigo 396 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 11.719/2008, 

cite-se e intime-se o acusado, mais uma vez no endereço em anexo, para 

apresentar defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 

396-A do mesmo diploma legal. Caso ele não seja localizado, cite-se e 

intime-se por edital, com prazo de 15(quinze) dias.Distribua-se como ação 

penal. Acosto aos autos neste momento Certidão de Antecedentes 

Criminais do acusado, disponibilizado pelo TJMT. Ciência ao MP.Após, com 

ou sem apresentação de defesa preliminar, venham os autos 

conclusos.Cumpra-se.Sorriso - MT, em 11 de dezembro de 

2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 28 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141976 Nr: 11597-38.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LIMA 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): JOÃO LIMA DA SILVA, Cpf: 

00016467108, Rg: 4435497, Filiação: Antonio Batista da Silva e de Elena 

Lima da Silva, data de nascimento: 12/02/1984, brasileiro(a), natural de 

Curitiba-PR, Telefone 66 9631 6008. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agene signatária e que esta subscreve, vem, com base no Inquérito 

Policial incluso, oferecer denúncia em face de João Lima da Silva, 

qualificadonos autos, pela prática dos fatos delituosos a seguir 

transcritos: Consta dos autos que na data de 07/12/2015, por volta das 

20:25 horas, em uma mata próxima ao Rio Teles Pires, próximo ao pedágio 

de Ipiranga do Norte/MT, nesta comarca, o acusado provocou a ação da 

autoridade comunicando-lhe a ocorrencia de crime ou contravenção que 

sabe não ser verificado. Extrai-se dos autos que nas circunstancias de 

tempo e local acima mencionados oacusado foi encontrado no meio da 

mata, com sua motocicleta e outros pertences, estando a reclamar com 

dores. De imediato o increpado foiencaminhado para o Hospital Regional e 

que diante doseu comportamento e atitudes chegou a conclusão de que 

osuspeito estava tentando enganar a guarnição. Ante o exposto o 

denuncio João Lima da Silva, como incurso nas penas do artigo 340 do CP, 

requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo citado para 

responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos, etc.Uma vez que não restou êxito em localizar o 

endereço do acusado João Lima da Silva, defiro a citação por edital nos 

termos do art. 361 do CPP. Após o decurso do prazo do edital, vista ao 

MPE para manifestação. Empós, conclusos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 28 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111614 Nr: 3620-29.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FARIAS ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOUGLAS FARIAS ESPINDOLA, Cpf: 

00837145961, Rg: 4.258.861, Filiação: Maria Regina Zapelini Farias e 

Gilberto Amandio Espindola, data de nascimento: 01/07/1984, brasileiro(a), 

natural de Tubarão-SC, solteiro(a), vigilante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Públicodo Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça em exercício nesta comarca, 

abaixo firmada, vem, com base no incluso Inquérito Policial, ofercer 

denúncia em face de Dougls Farias Espindola, qualificado nos autos, pela 

prática do seguinte fato delituoso: Consta do referido procedimento 

investigatório que no dia 25/04/2014, por volta das 22:30 horas, o acusado 

conduzia, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álool, o veiculo Fiat/Siena ano 2012/2013, placa 0766. Infere-se do 

inquérito Policial que nas circunstâcnias de tempo e lugar sobreditas, o 

imputdo,cnduzia seu automóvl fazenda manobras perigosas, " cavalo de 

pau", acompanhado de duas infantes. A Garniçao da Polícia Militar fe-ze 

presetne no local do sinistro abordou o codutor e de imediato consttou que 

o increpado apresentava visíveis sinais de embriaguez aloólica, tais como 

odor de álcool no halito e sonolencia, razão pena qual foi conduzido até a 

Delegacia de Policia Civil. Ante o exposto, denúncio Douglas Farias 

Espindola, como incurso nas penas do artigo 306 da Lei n. 9.503/97, 

requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo citado para 

responder acusação por escrito no przo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme 
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requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do acusado.CITE-SE e INTIME-SE o(a) acusado(a), 

para no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à acusação nos 

termos do art. 396 e art. 396-A do Código de Processo Penal com redação 

da Lei nº 11.719/08.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando 

da citação do acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à 

pretensão de constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja 

patrocinada pela Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata 

vista dos autos à Defensoria Pública.Considerando os antecedentes do 

acusado, deixo para apreciar a possibilidade de Proposta da Suspensão 

Condicional do Processo na audiência de Instrução e Julgamento, a ser 

designada.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 01 de outubro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101022 Nr: 3845-83.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO JUNIO DO NASCIMENTO, Rg: 

2683886-9, Filiação: Maria do Socorro do Nascimento, data de nascimento: 

02/03/1981, brasileiro(a), natural de Caxias-MA, 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: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e, que esta subscreve, vem com base no inlcuso 

Inquérito Policial, oferecer denúncia em face de Fábio Junio do 

Nascimento, qualificado nos autos, pela prática do fato delituoso a seguir 

transcrito: Noticiam os autos que no dia 09/05/2013, por volta das 03:45 

horas, o denunciado dirigiu-se ate um Clube de Festas, da empresa Sagel, 

loalizada na Rua Tangará, nesta urbe, e, como manifesto animus furandi, 

tentou subtrair para si mediante escalada e com rompimento de obstáculo, 

duas garrafas de cachaça e um botijão de gas, bens avaliados em R$ 

185,00, conforme auto de avaliação de fl. 21, não consumando o delito por 

circunstancias alheias a sua vontade, já que foi preso em flagrante pelos 

policiais militares. Segundo restou apurado nas condições de tempo e 

lugar alhures descritas, o increpado invadiu a àrea de festas da empresa 

Sagel, para tanto pulando o muro de 1.90 metros, de atura, e arrombando 

a pora da cozinha, subtraiu par si duas garrafas de cachaças e um botijão 

de gas, que se encontravam no interior do local. Em seguida o agente de 

posse da res furtiva, foi surpreendido pela Polícia Militar que devidamente 

acionada pela vítima logrou êxito emefetuar sua prisão em flagrante ainda 

no local dos fatos. Posto isso o Ministério Público, oferece denúncia em 

face de Fábio Junio do Nascimento, como incurso nas penas do artigo 

155, § 4º, incisos I e II c.c. o art. 14,inciso II do CP, requerendo que 

recebida e autuada esta seja o mesmo citado para responder acuação por 

escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos, etc.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério 

Público Estadual em face do(s) acusado(s) acima qualificado(s), pela 

prática do crime “em tese” descrito na peça acusatória inclusa nos 

autos.Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A 

DENÚNCIA proposta em face do(s) acusado(s) acima qualificado(s), em 

todos os seus termos e para todos os efeitos.Cite(m)-se o(s) réu(s) para 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

396 do CPP).Consigne-se no mandado que, na resposta, o acusado 

poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Deverá o 

réu ser indagado se tem condições de constituir advogado nos autos, ou 

se pretende a nomeação de advogado dativo, devendo ser advertido, 

ainda, que, não apresentada a resposta no prazo legal, será nomeado 

defensor para oferecê-la, ficando desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta comarca quando o acusado afirmar não possuir condições 

para contratar um advogado e/ou quando deixar transcorrer o prazo legal 

sem se manifestar. Após, tornem-me os autos conclusos para designação 

de audiência de instrução e interrogatório.No mais, atenda-se 

integralmente o requerido na cota ministerial de f. 33.Cumpra-se, ainda, o 

item 7.4.1, IV, da CNGC.Encaminhe-se o presente inquérito policial ao 

cartório distribuidor, a fim de ser convertido em ação penal. As 

providências, expedindo-se o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 01 de outubro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170666 Nr: 3793-48.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA ESCALIAR CORADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNA ESCALIAR CORADI, Rg: 

26510243, Filiação: Maria Ines Escaliar e Lari Coradi, data de nascimento: 

25/01/1999, brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, convivente, Telefone 66 9 

9602 6032. 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 IMPROCEDENTE a denúncia para o fim 

de ABSOLVER a acusada Bruna Escaliar Coradi, devidamente qualificada, 

da acusação da prática de furto qualificado [artigo 155, §4º, incisos I e IV 

do Código Penal], bem como da prática de receptação simples [artigo 180, 

caput do Código Penal] fazendo-o com fundamento nas disposições do 

art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado do presente veredicto, procedam-se às anotações de 

praxe e baixas necessárias. Determino que o Cartório faça as 

comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação [art. 

809, inciso VI do Código de Processo Penal].Declaro esta por publicada 

com a entrega em Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o registro, na 

forma prevista na CNGC/MT. Registre-se. Intimem-se.Às 

providências.Sorriso/MT, 13 de setembro de 2018.Emanuelle Chiaradia 

Navarro ManoJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 02 de outubro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40320 Nr: 3122-74.2007.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE GOMES DE LIMA, Cpf: 
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33826757149, Rg: 1112549-7, brasileiro(a), casado(a), trabalhador braçal 

- desempregado. 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 o fim de:a) DECOTAR a imputação decorrente da 

continuidade delitiva.b) CONDENAR o requerido José Gomes de Lima, 

devidamente qualificado, pela prática do delito de estupro de vulnerável, 

com relação às vítimas Beatriz Lima Correia e Camila Lima Correia, na 

forma prevista no artigo 214, caput, c.c art. 224, “a” e art. 226, II, todos do 

Código Penal, com incidência da Lei n.º 8.072/90;I. Da Aplicação da Pena 

Privativa de Liberdade.I.I. Do crime previsto no art. 214, caput, c.c art. 224, 

“a” e art. 226, II, todos do Código Penal, com incidência da Lei n.º 8.072/90 

em relação a vítima Beatriz Lima Correia.Primeiramente há que se 

consignar que o juízo valerá da antiga redação do art. 214 do CP, vez que 

os fatos ocorreram em 2007, quando a pena cominada era de reclusão de 

06 (seis) a 10 (dez) anos.Primeiramente, no que diz respeito aos 

antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito do 

documento juntado aos autos, não devem ser considerados em prejuízo 

do réu. Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão 

de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social. No que tange às 

circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao comportamento da 

vítima e às consequências do crime, penso que tais rubricas são 

incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu 

cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.A 

culpabilidade do acusado apresenta-se em grau extremamente elevado. É 

que, segundo os informes produzidos no processo, deflui-se que o réu 

protagonizou a infração penal, prevalecendo-se da sua superioridade 

físico-corpórea e da inferior capacidade de defesa da vítima, que contava, 

na época em que os fatos se sucederam, com apenas 09 (nove) anos de 

idade (certidão de nascimento, fl. 47), e em razão do estado físico que 

ostentava, não tinha condições de esboçar qualquer espécie de reação à 

agressão que estava sendo submetida, tornando-se, por consequência, 

presumível a violência quando a vítima não pode oferecer resistência à 

pretensão sexual do agente [art. 224, “a”, do Código Penal]. Destarte, 

considerando-se o exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, levando-se por linha de estima a valoração negativa de uma 

operadora judicial (culpabilidade), afigura-se perfeitamente justificável o 

distanciamento da sanção penal acima do mínimo legal, de forma que 

passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 06 (seis) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. 

Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, 

de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente 

fixado: 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Ultrapassada tal 

etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Não há causas de diminuição de 

pena. Com efeito, consoante se extrai dos autos, também incide, na 

dosimetria da pena, a causa de aumento de pena prevista no artigo 9º da 

Lei nº 8.072/90, uma vez que a vítima estava numa das hipóteses 

previstas no artigo 224 do Código Penal. Noutras palavras a vítima não 

era, ao tempo dos fatos, maior de 14 anos (art. 224, “a”, CP), razão pela 

qual incide a causa de aumento prevista no referido artigo 9º da Lei dos 

Crimes Hediondos. Desta forma, aumento a pena em 03 (três) anos e 03 

(três) meses (observando que tal aumento incide sobre a pena 

intermediária e não sobre a pena base), no patamar de 1/2, ficando a pena 

definitiva fixada em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em 

razão da ausência de outras causas de aumento da pena [art. 9º, da Lei 

n.º 8.072/90].I.II. Do crime previsto no art. 214, caput, c.c art. 224, “a” e art. 

226, II, todos do Código Penal, com incidência da Lei n.º 8.072/90 em 

relação a vítima Camila Lima Correia.Primeiramente há que se consignar 

que o juízo valerá da antiga redação do art. 214 do CP, vez que os fatos 

ocorreram em 2007, quando a pena cominada era de reclusão de 06 (seis) 

a 10 (dez) anos.Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes 

criminais, entendo que os registros indicados no âmbito do documento 

juntado aos autos, não devem ser considerados em prejuízo do réu. Não 

existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo 

conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do 

agente e a sua conduta social. No que tange às circunstâncias do crime, 

aos motivos do crime, ao comportamento da vítima e às consequências do 

crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros 

desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para 

excessos reprováveis no seio social.A culpabilidade do acusado 

apresenta-se em grau extremamente elevado. É que, segundo os informes 

produzidos no processo, deflui-se que o réu protagonizou a infração 

penal, prevalecendo-se da sua superioridade físico-corpórea e da inferior 

capacidade de defesa da vítima, que contava, na época em que os fatos 

se sucederam, com apenas 05 (cinco) anos de idade (certidão de 

nascimento, fl. 83), e em razão do estado físico que ostentava, não tinha 

condições de esboçar qualquer espécie de reação à agressão que estava 

sendo submetida, tornando-se, por consequência, presumível a violência 

quando a vítima não pode oferecer resistência à pretensão sexual do 

agente [art. 224, “a”, do Código Penal]. Destarte, considerando-se o exame 

das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, levando-se por 

linha de estima a valoração negativa de uma operadora judicial 

(culpabilidade), afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento da 

sanção penal acima do mínimo legal, de forma que passo a fixar a 

PENA-BASE imputada ao réu em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 06 (seis) anos 

e 06 (seis) meses de reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a 

PENA DEFINITIVA. Não há causas de diminuição de pena. Com efeito, 

consoante se extrai dos autos, também incide, na dosimetria da pena, a 

causa de aumento de pena prevista no artigo 9º da Lei nº 8.072/90, uma 

vez que a vítima estava numa das hipóteses previstas no artigo 224 do 

Código Penal. Noutras palavras a vítima não era, ao tempo dos fatos, maior 

de 14 anos (art. 224, “a”, CP), razão pela qual incide a causa de aumento 

prevista no referido artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos. Desta forma, 

aumento a pena em 03 (três) anos e 03 (três) meses (observando que tal 

aumento incide sobre a pena intermediária e não sobre a pena base), no 

patamar de 1/2, ficando a pena definitiva fixada em 09 (nove) anos e 09 

(nove) meses de reclusão, em razão da ausência de outras causas de 

aumento da pena [art. 9º, da Lei n.º 8.072/90].II. Da Determinação do 

Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena 

Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão 

Condicional da Pena. Como consectário natural da aplicação do sistema do 

cúmulo material [art. 69 do Código Penal], será infligida ao acusado pena 

privativa de liberdade correspondente a 19 (dezenove) anos e 06 (seis) 

meses, decorrente da condenação pela prática do delito preconizado no 

art. 214, caput, c.c art. 224, “a” e art. 226, II, todos do Código Penal, com 

incidência da Lei n.º 8.072/90, por duas vezes.A pena será cumprida em 

regime FECHADO, inicial, em conformidade com o comando normativo 

estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘a’ do Código Penal.Deixo de concretizar 

à substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva 

de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu 

os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código 

Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que 

também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da 

pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco 

balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal].III. Da 

Análise da Possibilidade do Acusado Apelar em Regime de Liberdade. 

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro 

motivo não estiver preso, devido à ausência de ressonância nas 

situações hipotéticas previstas para prisão preventiva, de modo que não 

desponta como medida recomendada o recolhimento do requerido à prisão 

[art. 312 e art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Penal].IV. Das Demais Providências.Isento o sentenciado do pagamento 

das custas e despesas processuais, haja vista ter sido assistido pela 

Defensoria Pública.Confirmada a sentença em 2ª Instância:a) preencha-se 

e remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento de Informática 

Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo Penal];b) 

comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];c) forme-se e remeta-se o processo 

de execução à Vara das Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 

7.210/1984].Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª 

vara criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. 

Intimem-se e Cumpra-se.Às providências.Sorriso/MT, 21 de junho de 

2018.Emanuelle Chiaradia Navarro manoJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 
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digitei.

Sorriso, 02 de outubro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146904 Nr: 2439-22.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO DA SILVA SANTOS, Filiação: 

Maria Santos Gomes e Antonio Zé, data de nascimento: 25/08/1990, 

brasileiro(a), natural de Imperatriz-MA, solteiro(a), servente. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado e Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem,com base noInquérito 

Policial incluso, oferecer denúncia em face de Fracisco da Silva Santos,, 

qualificado nos autos, pela prática dos fatos a seguir transcritos: Noticiam 

os autos que,na data de 18/03/2016, por volta das 04:27 horas, em uma 

residência localziada na Rua das Videiras, 751 Centro nesta urbe, o 

acusado mediante escalada e arombamento, duratne o período de repouso 

noturno, subtraiu para si ou para outrem 02 carteiras contendo 

documentos pessoais e R$ 100,00 em dinheiro, 01 bolsa conendo óculo, 

relógio, anel e outros documentos em prejuizo da vítima Rafael Chiquera. 

Segundo restou apurado na data e horário anteriormente citados, 

aproveitando-se da ausencia momentânea de vigilância no local dos fatos, 

vez que se tratava de periodo de repouso noturno e os moradores 

estavam dormindo oa cusado pulou o muro da sidência e galgou seu 

interior após arrombar a janela da sala e logrou subtrair os objetos 

alhures. É certo que comunicado acerca da ocorrência, os Policiais 

Militares emprenderam buscas pelo increpado, logrando localizá-lo ainda 

de posse do dinheiro que estava no interior da carteir furtada, sendoque 

ele ainda indicou onde estava o restante da res furtiva. Posto isso o 

Ministério Público oferece denúncia em face de Francisco da Silva Santos, 

como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4º, do CP com rompimento 

de obstáculo e escalada ou destreza, requerendo que recebida e autuada 

esta seja o mesmo citado para responder acusação por escrito no prazo 

de 10 dias.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

a u t o r i a ,  s a l v o ,  t a m b é m ,  m e l h o r  i n s t r u ç ã o ,  r e c e b o - a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento 

Certidão de Antecedentes Criminais do acusado.Defiro as diligências 

Ministeriais de fl. 38, expeça-se o necessário com prazo de 30 (trinta) dias 

para cumprimento. CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 

(dez) dias, responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 

396-A do CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da 

citação do acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à 

pretensão de constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja 

patrocinada pela Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata 

vista dos autos à Defensoria Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 28 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179396 Nr: 8785-52.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KAIQUE PROENÇA, Cpf: 04987505150, 

Rg: 2500777-7, Filiação: Andréia Aparecida Proença, data de nascimento: 

14/11/1997, brasileiro(a), natural de Tapejara-RS, solteiro(a), menor 

impúbere. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem com base no Inquérito 

Policial incluso, oferecer denúncia em fae de Kaique Proença, qualificado 

nos autos, pela pratica do seguinte fato delituoso. Consta do referido 

procedimento investigtório que no dia 22/08/2017, por volta das 

15h09min,na Rua São Martinho 20 Bairro São Mateus nesta 

urbe,oacusado possuía/mantinha sob sua garda arma de fogo de uso 

permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar,no 

interior de sua residênci consistente em uma arma de fogo tipo revóver 

calibre 32. Depreende-se dos auto que nas circunstancias de tempo e 

local acima especificadoas a equipe da Polícia Militar em rondas pelo 

referido Bairro, logo após receber uma denúncia anônima apeendeu o 

suspeito Kaique pois esta passava por diversa vezes em atitude suspeita 

frente ao posto nordeste. Segundo consta do autos o indigitado tentou 

empreender fuga porém não logrou êxito. Assim sendo o acusado foi 

abordado em em sua residência situação emque ao adentrar a guarnição 

no local, localizou-se no quarto do acusado precisamente sobre sua cama 

a referida arma de fogo. Ante o exposto, denuncio Kaique Proença, como 

incurso nas penas do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, requerendo que 

recebida e autuada esta seja o mesmo citado para responder acusação 

por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos etc.Diante da apresentação de defesa preliminar, 

principalmente pelo documento de fls. 65, dou o acusado por 

citado.Considerando o disposto no artigo 89 da Lei n.º 9099/95 entende-se 

aplicável a suspensão condicional do processo, haja vista que a pena 

mínima correspondente ao artigo denunciado encontra-se dentro dos 

limites do benefício, observando ainda que o referido não possui 

antecedentes criminais, como exposto na Certidão de Antecedentes às 

fls. 56. Desde já, designo audiência para apresentação da proposta de 

Suspensão Condicional do Processo para o dia 25 de junho de 2018, às 

17:00hrs.Intime-se o acusado.Ciência ao MP e a DPE.Expeça-se o 

necessário para o devido cumprimento.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 Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 09 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148025 Nr: 3044-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO FREDERICO SOUZA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARNALDO FREDERICO SOUZA MENDES, 

Rg: 22599614, Filiação: Patrocina das Neves Souza e Raimundo Mendes, 
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data de nascimento: 18/07/1982, brasileiro(a), natural de São Bento-MA, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 99178535. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministéio Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária, e, que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

legai, vem com base no Inquérito Policial incluso, oferecer denúnbcia em 

face de Anderson Arnaldo Frederico Souza Mendes, qualificado nos 

autos, pela prática do fato delituoso a seguir transcrito. Consta cos autos 

do temo circunstanciado que no dia 15/06/2015, por volta das 09 horas, no 

Distrito de Boa Esperança do Nrte, nesta urbe, o acusado desacatou 

funcionário público no exercício de suas funções, Conforme se extrai dos 

autos, ns circunstancias de local e tempo acima descritas ao atender uma 

diligência, a guarnição da Polícia Militar se deparou com o acusado, o qual, 

face à autuação da PM passou a proferir palavras de cunho ofensivo e 

baixo calão, em face dos policiais. Consistentes em dizer que os 

mencionados servidores públicos eram "eram um bando de vagabundo 

que quer se prevalecer. Posto isso o Ministério Público oferece denúncia 

em face de Anderson Arnaldo Frederico Souza Mendes, como incurso 

nas penas do arigo 331 do CP, requerendo que recebida e autuada esta 

seja o mesmo citado para responder acusação por escrito no prazo de 10 

(dez) dias.

Despacho: Vistos etc.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP, e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem a 

apresentação de defesa preliminar o qual deverá ser certificado, abra-se 

vistas dos autos ao MP. Em caso de apresentação de defesa preliminar, 

venham os autos conclusos.Ciência ao MP.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 Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 29 de outubro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123631 Nr: 1610-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLINO ANGELO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NICOLINO ANGELO DO NASCIMENTO, 

Cpf: 81835493149, Rg: 11179481, Filiação: Estevina Maria do Nascimento, 

data de nascimento: 29/12/1976, brasileiro(a), natural de N.sra. do 

Livramento-MT, convivente, Telefone 65-9683-1950. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem com base no Inquérito 

Policial incluso, oferecer denúncia em face de Nicolino Angelo do 

nascimento, qualificado nos autos, pel prática do seguinte fato delituoso: 

Consta do referido procedimento investigatório que no dia 07/11/2014, por 

volta das 04h20min, na BR 163, KM 733 nesta cidade, o acusado conduzia 

veículo automotor VW Voyage 1.0 placas 5417, com acapacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de alcool, conforme BO de 

fls. 03/04. Narra o Inquérito Policial que nas circunstancias de tempo e 

lugar acima descritos, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, durante 

fiscalização de rotina abordou o sobredito veículo conduzido pelo 

acusado. Durate a abordagem, os federais constataram visiveis sinais de 

embriaguez alcoólica no acusado, motivo por que fora submetido a teste 

com o etilômetro, o qual constatou a concentração de 0.521mg/l de ar 

expirada conforme exame acostado à fl.05, razão pela qual foi preso em 

flagrante delito e conduzido até a Delegacia Judiciaria Civil. Cabe salientar 

que, quando ouvido na Delpol o imputado infromou ter ingerido uma latinha 

de cerveja antes de conduzir o veículo. Ante o exposto, denuncio Nicolino 

Angelo do Nascimento, como incurso nas penas do artigo 306 da Lei n. 

9.503/97, requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo citado 

para responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: De efeito, tomando-se em consideração que subsistem, no 

âmbito do inquérito policial, indícios satisfatórios, que detém a capacidade 

de demonstrar a autoria e materialidade da prática da infração penal, e que 

materializam a existência de justa causa para a acusação —também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, e dado a 

tipicidade, em tese, dos fatos descritos na proposta acusatória, RECEBO a 

denúncia oferecida em desfavor de Nicolino Angelo do Nascimento, como 

incurso nas sanções previstas no art. 306, do Código Penal, com 

observância da Lei n.º 9.503/1997. Distribua-se, registre-se e autue-se 

como ação penal.Proceda-se à citação do acusado, mediante a expedição 

de mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à 

acusação, registrando-se de forma expressa que, na hipótese de inércia, 

será realizada a nomeação de defensor dativo, para efetivação da defesa 

técnica [art. 396 ‘caput’ e art. 396-A, § 2.º, ambos do Código de Processo 

Penal]. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que 

objetiva a requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições 

públicas, com o propósito de obter folha/certidão de antecedentes 

criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da legislação de 

regência, o Ministério Público, na condição de ‘dominus litis’ e atuando na 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos 

do Código de Processo Penal].O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/03/2005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese ‘sub 

judice’.D’outra banda, com relação ao requerimento que visa à obtenção 

de certidão, elaborada pelo Cartório da Quinta Vara Criminal, como forma 

de concretizar a aplicabilidade do direito de certidão [art. 5.º, inciso XXXIV, 

alínea ‘b’ da CRFB/88], que se circunscreve ao critério da territorialidade — 

e, portanto, não se contrapõe à idéia-proposição de que, devido ao poder 

requisitório do Ministério Público, a intervenção do Poder Judiciário, para 

efeito de obtenção de certidões de antecedentes criminais e informações, 

dirigidas a repartições públicas e entidades privadas, somente se justifica 

quando demonstrada a impossibilidade de realização da diligência por meio 

próprio —, ORDENO que a escrivania expeça certidão de antecedentes 

criminais circunstanciada em nome do réu, fazendo consignar que a 

certidão deverá especificar a data do fato delituoso e recebimento da 

denúncia, detalhando a capitulação legal, os termos da condenação 

(dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da 

absolvição, a data do trânsito em julgado da sentença penal, a data da 

extinção de punibilidade ou a data do cumprimento ou da extinção da 

sanção penal, na forma do que dispõe o item 7.17.1.2 da 

CNGCGJ/TJMT.Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 06 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133932 Nr: 7378-79.2015.811.0040
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ANDRADE TADIOTTO, RAFAEL FELIX DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEAN ANDRADE TADIOTTO, Cpf: 

00901595276, Rg: 2763695-0, Filiação: Juceli da Cruz Andrade Tadiotto e 

Ademir Tadiotto, data de nascimento: 14/06/1995, brasileiro(a), natural de 

Rolim de Moura-RO, solteiro(a), tecnico em som automotivo, Telefone 66 

9691 3057 e atualmente em local incerto e não sabido RAFAEL FELIX DA 

SILVA, Cpf: 00482849126, Rg: 1479207-9, Filiação: Cristina Felix e Ronei 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 13/09/1995, brasileiro(a), 

Telefone 66 9691 3057. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatáaria e que esta subscreve, vem,com base no Inquérito 

Policial incluso oferecer denúncia em face de Jewan Andrade Tadiotto e 

Rafel Felix da Silva, qualifiados nos autos, pela práica dos fatos delituosos 

a seguir transcritos: Noticiam os autos que no dia 02/01/2013, por volta 

das 22h45min, em via pública nesta urbe, os acusadosdesobedeceram a 

ordem legal de funcionário público. Extrai-se ds auto que em datas e locais 

alhures mencionada que, o acusado Jean conduziu veículo automotor, tipo 

Motocicleta Honda CG Titan de cor preta placa KAN 5624 em via pública 

sem a devida permissão para dirigir, causando perigo de dano. Segundo 

consta dos autos, a guarnição da Polícia Militar estava em rondas pela 

cidade, momento em que se depararam com os acusados, os quais ao 

visualizarem a viatura, empreenderam fuga em alta velocidade. 

Determinada a parada pela PM para abordagem, os acusados 

desobedeceram a ordem da milícia, momento emque fae a velocidade que 

empreendiam na condução da motocicleta, perderam o controle da direção 

e cairam no chão. Poto isso o Ministério Público, oferece denúncia em face 

de Jean Andrade Tadiotto e Rafael Felix da Silva, como incursos nas 

penas do artigo 306 do CP e em face de Jean Andrade Tadiotto, no artigo 

309 do CTB, requerendo que recebida e autuada esta sejam os mesmos 

citados para respoderem acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

 Despacho: Processo nº.7378-79.2015.2017.811.0040.Código 

nº.133932.Inquérito PolicialEstando a denúncia conforme com os critérios 

do art. 41, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou 

da culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal. 

CITEM-SE e INTIMEM-SE os acusados POR EDITAL, para que no prazo de 

10 (dez) dias, responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 

396 e 396-A do CPP.Deixo para designar audiência quando da localização 

do réu.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 19 de dezembro de 

2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 06 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184022 Nr: 151-33.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLÉRIO MIGUEL MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EUCLÉRIO MIGUEL MONTEIRO, Cpf: 

01284830160, Rg: 14201704, Filiação: Miguel Nunes Monteiro e Marlene 

Terezinha Monteiro, data de nascimento: 18/01/1986, brasileiro(a), natural 

de Cascavel-PR, solteiro(a), torneiro mecanico, Telefone 66 9614 6650. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu Euclério Miguel Monteiro, regularmente qualificado, pela 

prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal);Passo, portanto, 

como forma de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de 

estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à dosimetria da 

sanção penal a ser infligida ao requerido.II- Da Aplicação da Pena Privativa 

de Liberdade e da Pena de Multa.No tocante aos antecedentes criminais, 

considero que o registro indicado nas fls. 53/56 dos autos, que refere a 

existência de execução penal (Código 61801 da Comarca de Nova 

Ubiratã/MT), não deve ser considerado em desfavor do acusado, como 

indicador de maus antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o 

‘bis in idem’, obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se 

afigura viável aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como 

sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da 

reincidência. Interpretação que resulta do conteúdo da Súmula n.º 241 do 

STJ. Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de 

um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social. No que tange à 

culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima e as consequências do crime, considero que tais 

rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já 

que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social.Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica todas 

foram reputadas favoráveis, de forma que fixo a PENA-BASE imputada ao 

réu em 01 (um) ano de reclusão.Feito isso, passo a fixação da PENA 

PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma de enfoque, cumpre ter presente, por 

conveniente, que do confronto/cotejo analítico do material cognitivo 

produzido no processo não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias 

atenuantes. De outro lado, considerando o conteúdo do documento 

juntado nas fls. 53/56 dos autos, é possível divisar que em função da 

existência de um executivo de pena, ao réu deve ser cominado o atributo 

de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de 

concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena 

fixada na razão de 6 (seis) meses, ficando a pena provisória no patamar 

de 01 (um) anos e 6 (seis) meses de reclusão.Ultrapassada tal etapa, 

passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 01 (um) anoe 06 

(seis) meses de reclusão, visto que, de acordo com os informes 

produzidos no processo, o réu é reincidente.Ainda, em razão da 

cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora 

vai fixada em 20 (vinte) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde 

aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade 

do delito, assim como em face da situação econômica do réu.III. Da 

Resenha Estruturada da Condenação. Da Determinação do Regime de 

Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de 

Liberdade por Pena Restritiva de Direitos.A pena será cumprida em regime 

SEMIABERTO, inicial, em conformidade com o comando normativo 

estampado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal. Acontece 

que, afigura-se perfeitamente viável conferir-se ao condenado, qualificado 

com o atributo da reincidência, a imposição do regime prisional inicial 

semiaberto para cumprimento da sanção penal.Inviável a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em se tratando de 

réu portador de condenação [art. 44, inciso II, do Código Penal]. De idêntica 

forma, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão 

condicional da pena [art. 77, inciso II do Código Penal].IV. Da Análise da 

Possibilidade do Réu Apelar em Regime de Liberdade.Concedo ao réu o 

direito de apelar em liberdade, exceto se por outro motivo não estiver 

preso, devido à ausência de ressonância nas situações hipotéticas 

previstas para prisão preventiva, de modo que não desponta como medida 

recomendada o recolhimento do requerido à prisão [art. 312 e art. 387, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].V. Das Demais 
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Providências.Isento o sentenciado do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ter sido assistido pela Defensoria 

Pública.Determino, no que tange aos apreendidos às fls. 43 a sua imediata 

restituição aos seus legítimos proprietários, mediante apresentação de 

documento que comprove a propriedade do(s) bem(s). Em caso de 

ausência de pedido(s) de restituição dos bens, proceda-se a destinação 

à(s) entidade(s) interessada(s). Oficie-se no PEP 62801 de Nova Ubiratã 

com cópia da presente sentença. Transitada em julgado a sentença e 

mantida a condenação:a) preencha-se e remeta-se o boletim individual 

estatístico ao Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII 

do Código de Processo Penal];b) comunique-se o Tribunal Regional 

Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos [art. 15, inciso III da 

CRFB/88];c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].Declaro esta por 

publicada com a entrega em Secretaria da 1ª Vara Criminal. Dispensado o 

registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Às 

providências.Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Emanuelle Chiaradia 

Navarro ManoJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 08 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157446 Nr: 7775-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FLORES GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO FLORES GIMENEZ, Cpf: 

11063163803, Rg: 028039, Filiação: Jose Gimenez e Ana Flores, data de 

nascimento: 25/01/2016, brasileiro(a), natural de Arcatuba-SP, convivente, 

motorista, Telefone 65 99609 9272. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem com base no Inquérito 

Policial incluso, oferecer denúncia em face de Gilberto Flores Gimenez, 

qualificado nos autos, pela prática dos fatos a seguir transcritos: Noticiam 

os autos que no dia 30/06/2016, por volta das 09h30min, na BR 163, KM 

733 nesta cidade, oacusado transportava produtos de substância 

perigosa ou nociva a saúde humana ou ao meio ambiente consistente em 

HTN-Cloro Tradicional Hipocloreto de calciohidrato; HTH-Cloro Hipocloreto 

de Clacio e Pace-ação total-sais de acido Dicloo Socianirico em desacordo 

com as exigências estabelecidas em lei ou nos seus rgulamentos. De 

acordo com as peças de infromação adjuntas, na data alhures, ocaminhão 

conduzido pelo acusado fora abordado pela Polícia Rodoviária Federal 

sendo que no seu interior, fora localizada os produtos sendo transportado 

com oregulamento de transporte rodoviário de produtos perigosos, 

juntamete com material de uso perigoso/toxico e alimentício. Posto isso o 

Ministerio Público denuncia Gilberto Flores Gimenez como incurso nas 

sanções do artigo 56 caput da Lei n. 9.605/98, requerendo que recebida e 

autuada esta seja o mesmo citado para responder acusação por escrito 

no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Processo nº. 7775-07.2016.811.0040.Código nº. 

157446.Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; 

inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por ora, 

causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.CITE-SE e INTIME-SE o 

acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à 

acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP.Nos termos do 

Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir Advogado 

ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Na 

última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à Defensoria 

Pública.Defiro o pedido MP item ”3” de fl 55/56. Expeça-se o necessário 

com prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento.Conforme requerido pelo 

MP, acosto aos autos neste momento Certidão de Antecedentes Criminais 

do acusado, disponibilizado pelo TJMT.INDEFIRO o pedido, veiculado por 

parte do Ministério Público no item “2” de fl. 55, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de ‘dominus litis’ e atuando na defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

detém a prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 06 de Abril 

de 2017.Glauber Lingiardi Strachicini,Juiz Substituto, em Substituição 

Legal.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 09 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162172 Nr: 10408-88.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE SOUSA MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS DE SOUSA MATIAS, Cpf: 

02848052112, Rg: 5037165, Filiação: Lazara de Souza Matias, data de 

nascimento: 28/04/1988, brasileiro(a), natural de Andradina-SP, 

casado(a), motorista, Telefone 62 9 9510 4508. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem com base no Inquérito 

Policial incluso oferecer denúncia em face de Elias de Souza Matias, 

qualificado nos autos, pela prática do fato delituoso a seguir transcrito. 

Consta dos autos que no dia 19/08/2016, por volta das 06h00min, na BR 

163 nesta urbe, o acusado foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal 

transportando madeira sem licença ambiental válida para todo tempo da 

viagem. Conforme extrai-se dos autos na circunstancias narradas acima, 

a Polícia Rodoviária Federal, realizou a abordagem o veículo VW/24.250 

CNC 6x2/2008 de placa NSH 2342 o qua era conduzido pelo acusado. Na 
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fiscalização, os policiais solicitaram a documentação fiscal/ambiental 

dacarga de madeira, oportundiade emque fora constatada a irregularidade 

da guia com a carga. Posto isso o Ministéio Público oferece denúncia em 

face de Elias de Souza Matias, como incurso nas penas do artigo 46 da 

Lei n. 9.605/98, requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo 

citado para respodner acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o  n º . 1 0 4 0 8 - 8 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 0 . C ó d i g o 

nº.162172.Inquérito PolicialEstando a denúncia conforme com os critérios 

do art. 41, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou 

da culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal. 

CITE-SE e INTIME-SE o acusado POR EDITAL,para que no prazo de 10 

(dez) dias, responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 

396-A do CPP.Deixo para designar audiência quando da localização do 

réu.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 06 de abril de 

2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 09 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171838 Nr: 4475-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN STREG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN STREG, Cpf: 05509927151, Rg: 

25991353, Filiação: Loni Streg, data de nascimento: 07/09/1997, 

brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que est subscreve, vem com base no incluso 

Inquérito Policial oferecer denúncia em face de Willian Streg, qualificado 

nos autos, pela prática do fato delituoso a seguir transcrito: Consta dos 

autos de Inquérito Policial que no dia 13/05/2017, por volta das 04h50min, 

em uma via púbica, nas proximidades da Rua Curitiba nesta urbe, o 

acusado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora altrada 

em razão da influência de alcool, capaz de detrminar dependência 

conforme auto de constatação de fls. 20/21. Pelo que narra o 

procedimento investigatório, na data e horário dos fatos 

supramencionados, a Polícia Militar estava em rondas por esta urbe, 

momento em que flagraram o acusado realizando manobras perigosas. Em 

ato contínuo, realizada a abordagem, lograram em visualizar o suspeito em 

visível estadode embriaguez. Posto isso o Ministério Público oferece 

denúncia em face de Willian Streg, como incurso nas penas do artigo 306 

Caput do CTB, requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo 

citado para responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

 Despacho: Processo nº. 4475-03.2017.811.0040.Código nº 

171838.Vistos.Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 

ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme requerido 

pelo MP, acosto aos autos neste momento Certidão de Antecedentes 

Criminais do denunciado.Nos termos do artigo 396 do Código de Processo 

Penal, alterado pela Lei 11.719/2008, cite-se e intime-se o acusado, para 

apresentar defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 

396-A do mesmo diploma legal.Desde já, designo audiência para o dia 23 

de fevereiro de 2018, às 14h 45m, para apresentação da proposta de 

suspensão condicional do processo. Intimem-se o acusado para 

comparecer na audiência designada.INDEFIRO o pedido, veiculado por 

parte do Ministério Público no item “2” de fl. 38, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de ‘dominus litis’ e atuando na defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

detém a prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 12 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178690 Nr: 8288-38.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADEILSON SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JADEILSON SILVA DE SOUZA, Filiação: 

Raimunda Silva de Souza, data de nascimento: 03/03/1994, brasileiro(a), 

natural de Terra Nova do Norte-MT, convivente, auxiliar de pedreiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministperio Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem, com base no Inquérito 

Policial incluso ofercer denúncia em face de Jadeison Silva de Souza, 

qualificado nos autos, pela prática do fato delituoso a seguir transcrito: 

Consta do autos de Inquérito Policial que no dia 08/04/2017, por volta das 

17h20 min, em uma residencia particular na Rua São Benedito, 2059 Bairro 

São José nesta urbe, o acusado conduzia veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de alcool, com 

capaz de determinar dependência conforme auto de consttação de fls. 

16/17. Narra o caderno infromativo que nas condições de tempo e lugar 

acima narrados, segundo informações contida nos autos o acusado 

estava sob a direção de uma motocicleta Honda cor branca de placa JZQ 

6734. Infre-se dos autos que o increpado teria chocadocontra o portão de 

uma residência e invadindo o local.Ao arremte cumpre salientar que 

quando interrogado perante a Autoridade Policial o acusado confessou 

que teria ingerido bebida alcoólicaantes de conduzir refrido veículo. Ante o 

exposto denúncio Jadeison Silva de Souza como incurso nas penas do 

artigo 306 do CTB, requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo 

citado para responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.
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Despacho: Processo nº. 8288-38.2017.811.0040.Código nº. 

178690.Inquérito PolicialVistos.Estando a denúncia conforme com os 

critérios do art. 41, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da 

ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo 

probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, também, melhor 

instrução, recebo-a integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se 

como ação penal.Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, 

alterado pela Lei 11.719/2008, cite-se e intime-se o acusado, para 

apresentar defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 

396-A do mesmo diploma legal.Atendendo ao pedido ministerial e 

observando que a conduta imputada ao acusado bem como seus 

antecedentes se amoldam nos requisitos do beneficio, dispostos no art. 89 

da Lei 9099/95, desde já designo audiência para o dia 09 de abril de 2018, 

às 13:30 horas, para apresentação da proposta de suspensão condicional 

do processo. Intime-se o acusado para comparecer na audiência 

designada.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 12 de dezembro de 

2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 09 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155452 Nr: 6677-84.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO NOGUEIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PLÍNIO NOGUEIRA FERNANDES, Cpf: 

01559030984, Rg: 68657113, Filiação: Martha Batista Nogueira Fernandes 

e Primo Aparecido Lucas Fernandes, data de nascimento: 31/08/1975, 

brasileiro(a), natural de Londrina-PR, divorciado(a), mecânico, Telefone 66 

9.9941-1960. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem com base no Inquérito 

Policial incluso oferecer denúncia em face de Plinio Nogueira Fernandes, 

qualificado nos autos, pela prática do seguinte fato delituoso. Consta do 

refrido procedimento investigatório, que na data de 07/03/2016,por volta 

das 18h30min. na BR 163 para a MT 242,nas proximidades da Ponte do Rio 

Lira, nesta urbe, o acusdo praticou homicídio culposo na direção do 

veículo automotor Mitsubish L 200 4x4 HPE cor prata placas AIS 0408. 

Infere-se do Inquérito Policial que nas circunstancias de tempo acima 

descritas, o acusado trafegava na citada rodovia, oportunidade em que 

após cruzar com uma carreta deparou-se de frente com a motocicleta 

Honda Biz cor azul placa JZP 9622 conduzida pela vítima Cícero Tutu de 

Souza. Devido ao choque da colisão a vítima fora jogada contra o 

chão,gerando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de 

Necropsia juntado à fls. 20/22 dos autos. Posto isso o Ministério Público 

oferece denúncia em face de Plinio Nogueira Fernandes, como incurso 

nas penas do artigo 302 do CTB, requerendo que recebida e autuada esta 

seja o mesmo citado para responder acusação por escrito no prazo de 10 

(dez) dias.

Despacho: Processo nº. 6677-84.2016.811.0040.Código nº. 

155452.Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; 

inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por ora, 

causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.CITE-SE e INTIME-SE o 

acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à 

acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP.Nos termos do 

Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir Advogado 

ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Na 

última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à Defensoria 

Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento 

Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, disponibilizado pelo 

TJMT.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 30 de março de 

2017.Glauber Lingiardi Strachicini,Juiz Substituto, em Substituição Legal.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 09 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183254 Nr: 11081-47.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA PRISCILA ZAMPIERE BORTOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, HIGOR H DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.421 - MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS CARLOS 

NESPOLI JUNIOR, para devolução dos autos nº 11081-47.2017.811.0040, 

Protocolo 183254, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 97551 Nr: 21-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 INTIMAR O NOVRE ADVOGDO DR. MARCOS ROGERIO MENDES, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS FINAIS NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEU CLIENTE VAMIR RODRIGUES 

MARTINS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183327 Nr: 11140-35.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ANTONIO LENOAR MARTINS, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS FINAIS NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEU CLIENTE VINICIUS PEREIRA 

SANTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 132919 Nr: 6808-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 
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PORTOLAN - OAB:7504/MS

 INTIMAR NOBRE ADVOGADO DR. EMERSON ROZENDO PORTOLAN, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE AS CONTRARRAZÕES 

RECURSAIS NOS PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEU CLIENTE 

RODRIGO DA SILVA BATISTA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 10402 Nr: 51-55.1993.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BOND REIS - 

OAB:13.984/PR

 PROCESSO Nº. 54-551993.811.0040.

CÓDIGO Nº. 10402.

Vistos, etc.

Intimem-se as partes, através do I. Advogado e I. Defensor, e 

cientifique-se o MPE acerca do retorno dos autos.

 Considerando o Acórdão de fls. 430/434 negando seguimento ao recurso 

de apelação interposto pela Defesa, fls. 362 e 391/392, e diante da 

certidão de trânsito em julgado de fl. 438 e considerando ainda que o 

regime estabelecido ao acusado VILMAR na sentença recorrida é o 

FECHADO, expeça-se Mandado de Prisão em desfavor do mesmo.

 Cadastre-se o mesmo nos respectivos órgãos de captura.

Aguarde-se o cumprimento do referido mandado para expedição de Guia 

de Execução Definitiva do acusado Vilmar.

 Ainda, aguarde-se o cumprimento do mandado acima e a expedição da 

competente Guia para o arquivamento dos presentes autos.

 Às providências, cumpra-se.

Sorriso-MT, em 09 de novembro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162196 Nr: 10431-34.2016.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JHONATAN NOGUEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL (ANTIGA QUINTA)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 10431-34.2016.811.0040

 ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES): AUTORIDADE POLICIAL

RÉU(S): JAIR JHONATAN NOGUEIRA DE ARAUJO

INTIMANDO: Indiciado(a): Jair Jhonatan Nogueira de Araujo, Rg: 27201643 

SSP MT Filiação: Marta Nogueira de Araujo, data de nascimento: 

13/05/1997, brasileiro(a), natural de Pimenta bueno-RO, solteiro(a), 

armador, Endereço: Rua F, S/n, Casa de Madeira, Bairro: Boa Esperança ii, 

Cidade: Sorriso-MT

FiNALIDADE: Notificação do acusado acima identificado, dos termos da 

denúncia, cuja cópia segue anexa, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

ofereçam suas defesas preliminares, por escrito, cientificando-os de que 

em não sendo ofertadas as defesa por advogado constituído, o que 

deverá ser certificado, fica desde logo nomeado o ilustre Defensor Público 

para tal mister. Obs. Devendo o Sr. Oficial de Justiça além de certificar 

sobre a notificação, mencionar se este informou se pretende ou não 

constituir advogado, e, em caso negativo sempre que possível mencionar 

os motivos, pelos quais não tenciona contratar defensor

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via 

de sua agente signatária, no uso de suas atribuições legais, vem com 

base no Inquérito Policial incluso, oferecer denúncia em face de Jair 

Jhonatan Nogueira de Araújo, pela pratica do seguinte fato delituoso: 

Consta dos inclusos autos do termo circunstanciado que no dia 

06/08/2016, por volta das 01h30min, em um Clube denominado Barra 

Vento nesta urbe, o acusado trazia consigo para fins de consumo 

pessoal, 02 porções da substância entorpecente do tipo pasta base de 

cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, conforme se extrai do Laudo Pericial de fls. 23/28 do TC. 

Conforme restou apurado nas circunstancias de tempo e lugar narrados 

acima, a Polícia Militar constatou que o acusado dispensou a substância 

entorpecente do tipo para base de cocaína, a qual portava para seu 

consumo pessoal. Posto isso o Ministério Público oferecer denuncia em 

face de Jair Jhonatan Nogueira de Araújo, como incurso nas penas do 

artigo 28 Caput da Lei n. 11.343/06, requerendo que recebida e autuada 

esta seja o mesmo notificado para responder acusação por escrito no 

prazo de 10 (dez) dias

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Primeiramente, retifique-se a autuação, 

a fim de que conste como denunciado somente JAIR JHONATAN 

NOGUEIRA DE ARAÚJO, visto que os acusados José Antônio de Oliveira 

Sales e Emerson Costa de Moraes foram beneficiados pela Transação 

Penal, fl. 42, e com relação a Renan Francisco da Silva, vez que menor à 

época dos fatos, já tendo sido remetida cópia dos autos a Vara de 

Infância e Juventude desta Comarca, fl. 53. Portanto, diante do declínio de 

competência, notifique-se o indiciado, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

defesa prévia, por escrito [art. 55 da Lei nº. 11343/2006]. Cientifiquem-se 

o denunciado a respeito da possibilidade e consequências práticas da 

delação premiada preconizada no corpo do art. 41 da Lei n.º 11.343/2.006. 

Caso ele não seja localizado, notifique-se por edital, com prazo de 

15(quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação da 

defesa, venham os autos conclusos. Ciência ao MP. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, em 12 de abril de 2018. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, 

Juíza de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso - MT, 6 de novembro de 2018.

Claudete Scatolin

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 03/2018/DF - O Excelentíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no Provimento 19/2014/CM de 02/7/2014 e 

16/2016/CM, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoa física na área de 

Fisioterapia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste 

edital.

* O Edital n° 03/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001524-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RONDON DE CAMPOS LUCAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT0008852A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Autos cod: 1001524-37.2018.8.11.0055 Vistos etc. Trata-se de mandado 

de segurança impetrado por Bruna Rondon de Campos Lucas em 

desfavor do Sr, Prefeito Municipal de Tangará da Serra, da Secretária 

municipal de Administração. Informa a parte impetrante que fora 

desclassificada do teste seletivo objeto do Edital 3/2017, por não ter 

apresentado a documentação necessária no prazo previsto no edital 

59/2008. Relata contudo que tal desclassificação se mostra ilegal visto 

que o prazo teve o inicio de seu computo na própria data da assinatura do 

mesmo, o que reduziu o prazo e que o prazo fixado foi claramente inferior 

ao disponibilizado aos classificados subsequentes. A inicial foi recebida 

(evento 13613981) sendo indeferida a liminar. Em seguida, foi colhida a 

manifestação do órgão de representação judicial da Municipalidade que 

defendeu a regularidade do ato visto que a publicação de seu no dia 

4/6/2018 data em que foi elaborado o edital, tendo a data da assinatura 

indicada com claro erro material. O Ministério Publico apresentou 

manifestação destacando a inexistência de interesse relevante que 

justifique sua intervenção. É o relatório. Decido. O art. 5º, inciso LXIX, da 

Constituição Federal, corroborado pelo art. 1º da Lei 12.016/09, enuncia 

que o mandando de segurança é o instrumento apropriado para proteger 

“direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o sentido e alcance desse 

termo, incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência tal mister. Nessa 

senda, cito os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em 

espeque (in: Curso de Direito Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. 

São Paulo, 2008, pág 581): “Direito liquido e certo – é aquele que se prova, 

documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência 

do STF mostra que a terminologia está ligada à prova pré-constituída, a 

fatos documentalmente provados na exordial. Não importa se a questão 

jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não confirgura empecilho 

para a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre 

matéria de direito não impede concessão de segurança’). O que se exige é 

o fato de apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato 

que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, 

será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. Na mesma sintonia segue o seguinte trecho de 

ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A via do 

mandado de segurança exige do impetrante prova documental - a qual 

deverá ser apresentada logo com a inicial, hábil a comprovar todos os 

fatos articulados, nos quais restem caracterizados a abusividade e a 

ilegalidade do ato que pretensamente tenha ferido direito liquido e certo do 

impetrante.” (Mandado de Segurança nº. 12168/DF. Rel. Min. Felix Fisher. 

Terceira Seção. 22/11/2006. DJ 18.12.2006 p. 302). De fato, como ação 

civil de rito especial, marcado pela sumariedade de seu procedimento, a 

exigência de um direito líquido e certo é plenamente justificável, 

principalmente porque não há espaço para a fase de produção probatória 

nesse rito. Além da exigência de um direito líquido e certo, são também 

pressupostos específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, 

a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo 

referidos pressupostos estarem presentes concomitantemente. Sobre os 

aludidos assuntos, elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista 

Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, pagina 581/582): “(...) a autoridade pública 

(titular do poder decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições 

do Poder Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), 

podem praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do 

mando de segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua 

consecução; (ii) contrariar lei expressa, regulamento ou princípios 

constitucionais positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em 

desvios de competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) 

manter-se em desconformidade com norma legal ou em conformidade com 

norma ilegal ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o 

ato que não se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do 

ordenamento. O abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de 

ilegalidade. Basta que a autoridade, no exercício de suas atribuições, 

transcenda ou distorça os limites de sua competência, alegando agir com 

fundamento nela, para configurar a hipótese.” “(...) lesão é o dano 

concretizado a um bem, comportando mandado de segurança repressivo. 

Ameaça de lesão, por sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, 

ensejando mandado de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e 

certeza do direito deve ser comprovada, demonstrando-se o justo receio, 

os indícios razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.” Feita tais 

considerações introdutórias, passo a analisar o mérito da demanda, 

expondo as razões do meu convencimento, nos termos do art. 93, inciso 

IX, da Constituição Federal de 1988. O caso não demanda delongas, razão 

pela qual, de plano, colaciono os presentes juntados acerca do tema: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA CATEGORIA OFICIAIS/TURMA 2011 DA POLICIA MILITAR DO 

PARANÁ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANDIDATO QUE NÃO 

COMPARECE NA REALIZAÇÃO DOS DEMAIS TESTES DE HABILIDADE 

TÉCNICA EM RAZÃO DE TER SOFRIDO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO NO 

DESLOCAMENTO DO LOCAL DE INÍCIO DOS TESTES PARA O LOCAL 

FINAL. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA. PREVISÃO EXPRESSA NO 

EDITAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DA IGUALDADE E DA ISONOMIA. 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO 

P A R A  D E T E R M I N A Ç Ã O  D E  N O V A  D A T A  P A R A 

REALIZAÇÃO/CONTINUAÇÃO DOS EXAMES DE HABILIDADE TÉCNICA. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE 

DE REEXAME NECESSÁRIO.(TJ-PR , Relator: Guido Döbeli, Data de 

Julgamento: 20/11/2012, 4ª Câmara Cível)Recurso extraordinário. 2. 

Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de 

problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. 

Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. 

Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de 

segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações 

pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio 

da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do 

interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de 

provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. 

Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas 

até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se 

nega provimento.(STF - RE: 630733 DF , Relator: Min. GILMAR MENDES, 

Data de Julgamento: 15/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 

20-11-2013) DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. 

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO. NOVA OPORTUNIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. RE 630.733/DF. 

DECLARAÇÃO. APROVAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

INTROMISSÃO. ATRIBUIÇÕES. BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE. 

PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO. INTEGRALIDADE. ETAPAS 

DO CONCURSO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O Supremo Tribunal Federal 

assentou, no julgamento do Recurso Extraordinário 630.733/DF, relator o 

Em. Ministro Gilmar Mendes, não existir direito constitucional do candidato 

reprovado em teste de aptidão física de concurso público a fazer 

"segunda chamada" quando essa eliminação decorrer de condições 

pessoais de saúde, salvo expressa previsão editalícia nesse sentido, do 

que não se tratou, contudo, no presente caso concreto. 2. Não compete 

ao Poder Judiciário, sob pena de indevida imiscuissão nas atribuições da 

banca examinadora de concurso público e de malferimento ao princípio da 

isonomia, declarar para determinado candidato reprovado a 

desnecessidade de etapa do certame a qual foi indistintamente exigida de 

todos os demais concorrentes 3. Agravo regimental não provido.(STJ - 

AgRg no RMS: 45286 MS 2014/0070186-0, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/05/2014, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2014) Conforme se denota dos 

julgados transcritos, quando da eliminação do candidato pautada em 

norma editalícia, inexiste arbitrariedade na conduta. Com efeito, em que 

pese a data indicada no edital possa num primeiro momento induzir a 

conclusão de que o prazo da impetrante teria sido indevidamente 

suprimido é certo que a autoridade coatora em suas informações indica 

que a publicação do ato se deu em 4/6/2018 sendo a data do ato indicada 

com claro erro material, visto que como observado pelo próprio impetrante 

um ato não pode ser publicado antes de sua elaboração, sendo certo que 

se foi publicado em 4/6/2018 é certo que foi elaborado em data anterior. 

Por outro, lado não vislumbro qualquer tratamento não isonômico nos 

casos apontados pelo impetrante visto que a fixação do prazo para ambos 

os casos foi de 2 dias úteis, Ademais não há como se rechaçar o princípio 

da isonomia e conferir a parte impetrante a possibilidade de apresentação 

de documentação em prazo superior ao fixado para os demais candidatos, 

por uma questão de descuido no acompanhamento de prazos, que pela 
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natureza dos mesmo atinente a atuação em classes em razão de 

afastamento dos servidores concursados se mostram claramente 

prementes. Afinal incumbia a impetrante esta a diligência e zelo acerca do 

cumprimento das normas do concurso, não sendo razoável se preterir 

outros candidatos em razão de um erro cometido pela impetrante. Se 

assim o fosse, descuidos com horários de prova, não atenção aos 

materiais que são permitidos e proibidos de se portar, seriam passíveis de 

superação por intermédio do ingresso no poder judiciário, o que 

vilipendiaria o edital e toda atitude pautada no princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório. Desta feita, a igualdade de tratamento imposta à 

administração pública em relação aos candidatos não comporta exceção, 

no presente caso, e, inexistindo arbitrariedade no cumprimento das 

normas editalícias, não podem os candidatos que agiram com zelo serem 

preteridos àquele que não cumprira conforme parâmetros os quais tinha 

claro conhecimento. Ante o exposto, em sintonia com o parecer do 

Ministério Público no mérito desse “mandamus”, denego a ordem 

pretendida pela empresa impetrante. Sem custas, ante o permissivo da 

Constituição Estadual. Também tenho como descabida a condenação em 

honorários, uma vez que em mandado de segurança não há condenação 

em verbas resultantes da sucumbência. (TJ/MT. 1ª Câmara Cível, 

Apelação Cível – Classe II - 19 - nº 30510/2002 – Capital; Súmulas: STF, 

512; STJ, 105). Sem reexame necessário, tendo em vista a ausência de 

pressupostos para tal desiderato previsto na Lei nº 12.016/2009. Às 

providências. Tangará da Serra-MT, 5 de novembro de 2018 Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO VOLTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

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 13/02/2019, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE ROSA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO DAS FERRAGENS LTDA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 19/12/2018, às 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/12/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES BERNARDO (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))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 19/12/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/12/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/12/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RIBEIRO LAURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/12/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000290-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/12/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIVELINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (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))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 19/12/2018, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GONCALVES DE JESUS (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))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 19/12/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/12/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (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 03/12/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALEXANDRE FELINTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (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 03/12/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000505-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES FURQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à Audiência conciliação designada 

para 21/01/2019 17h:00min no JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMAR DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/01/2019, às 17h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011115-06.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RITA SERAFIM GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Indefiro o requerimento de levantamento de valores formulado na 

petição de Id 16471916, tendo em vista que a exequente pretende o 
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levantamento para aquisição de medicamentos não contemplados na 

sentença do Id 6169508. Não há, portanto, título executivo que justifique 

compelir os Reclamados à aquisição dos medicamentos mencionados na 

referida petição. Assim, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento 

e levantamento dos valores bloqueados em favor do executado, 

providências que desde já ficam determinadas em caso de inércia da 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 12 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WARISTON DE SALES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI SOARES FERREIRA 87143348104 (REQUERIDO)

MARIA SOARES FERREIRA 61639460144 (REQUERIDO)

SIDNEI SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011279-34.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BRANDAO CANUSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (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))

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS SANSON GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-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))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010640-50.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY KELVI RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

PATRICIA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Indefiro o requerimento formulado pelo executado no Id 

16335091, tendo em vista que o executado foi regularmente intimado 

acerca da realização da sessão de julgamento, conforme certidão do Id 

15870286. No sistema dos Juizados Especiais, conforme inteligência do 

art. 45, c.c. art. 49, da Lei nº 9.099/1995, os prazos para eventual recurso 

contra o acórdão proferido pela E. Turma Recursal começam a fluir da 

data da sessão de julgamento, para o qual foram as partes previamente 

intimadas. Esse é, inclusive, o entendimento sufragado na jurisprudência 

dos Juizados Especiais, conforme se depreendo do Enunciado nº 85 do 

FONAJE. No mesmo sentido: RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA 

E INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO - DESNECESSIDADE NA SISTEMÁTICA DO 

JUIZADO - INTIMAÇÃO QUE SE FAZ NA PRÓPRIA SESSÃO DE 

JULGAMENTO - DECISÃO QUE NÃO PADECE DE TERATOLOGIA - 

IMPROPRIEDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO (TJSP - 

Turma Recursal de Juizados Especiais Estaduais - São Paulo - Número 

00023434020118269004) Nesse passo, tendo sido a reclamada 

devidamente intimada da sessão de julgamento, completamente 

desnecessária a publicação do teor do acórdão, já que a intimação 

coincide com a realização da própria sessão. Considerando que, 

devidamente intimado, o executado não efetuou o pagamento do valor 

devido, nem se manifestou nos autos, verifico que se esgotaram todos os 

meios para garantir a execução, motivo pelo qual defiro a penhora através 

de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line através do sistema 

Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo exequente, consoante 

autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 2015. No mais, 

deve-se observar que o art. 835, do CPC, prioriza que a penhora recaia 

sobre dinheiro. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Junte-se cópia do termo de penhora on-line. 

Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 13 de novembro de 2018 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito
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Despacho 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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS A reclamante por meio da petição de Id 16446865, requereu 

bloqueio de valores, no entanto, além de não quantificar o valor que 

pretende ver sequestrado, juntou orçamentos que indicam quantidade de 

medicação aleatória, sem base em laudo médico, além de não indicar qual 

o período necessário para o tratamento. Outrossim, não há nos autos 

documentos demonstrando qual a previsão de tempo de tratamento da 

reclamante. Assim, antes de deliberar sobre o pedido de bloqueio de 

valores é necessário que a reclamante esclareça e comprove 

documentalmente o tempo previsto para o tratamento, a quantidade 

necessária do medicamento, inclusive mensalmente, indicando o valor 

exato da quantia que pretende seja bloqueada. Deverá a reclamante 

cumprir essa providência no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUCAS DOMINGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Tendo em vista que já houve a citação da reclamada (ID 

15752196), determino, com fundamento no art. 329, II, do CPC, a intimação 

da reclamada para que se manifeste, no prazo de 15 dias, sobre o pedido 

de aditamento do ID 16067807. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

novembro de 2016. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUCAS DOMINGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/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))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte Reclamada por meio de seu advogado, 

para, comparecer a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA O 

DIA 28 DE JANEIRO DE 2019 ÁS 16:00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUCAS DOMINGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/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))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora por meio de sua advogada, para, 

comparecer a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA O DIA 

28 DE JANEIRO DE 2019 ÁS 16:00MIN.

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)

 

VISTOS A reclamante por meio da petição de Id 16446865, requereu 

bloqueio de valores, no entanto, além de não quantificar o valor que 

pretende ver sequestrado, juntou orçamentos que indicam quantidade de 

medicação aleatória, sem base em laudo médico, além de não indicar qual 

o período necessário para o tratamento. Outrossim, não há nos autos 

documentos demonstrando qual a previsão de tempo de tratamento da 

reclamante. Assim, antes de deliberar sobre o pedido de bloqueio de 

valores é necessário que a reclamante esclareça e comprove 

documentalmente o tempo previsto para o tratamento, a quantidade 

necessária do medicamento, inclusive mensalmente, indicando o valor 

exato da quantia que pretende seja bloqueada. Deverá a reclamante 

cumprir essa providência no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOMICIANO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONNY ALVES DE SANTANA OAB - MT22158/O (ADVOGADO(A))

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANDRE DE MELO SILVA (REQUERIDO)

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial 

de Justiça proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados 

nos extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel 

depositário. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Caso a pesquisa ou a diligência de penhora 

de bens seja infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 12 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA CERQUEIRA DE SOUZA (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))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE EMILIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERIO & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONESIO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT19867/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010730-63.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCYMAR INALDO HASS AGOSTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEVELT GOMES SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO as Partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DA SILVA PORTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002008-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há como ser acolhido o pedido do ID 14889121, uma vez que, 

conforme exposto no despacho do ID 16460763, o endereço localizado 

pelo Juízo trata-se do mesmo endereço informado nos autos, onde não foi 

possível a citação/intimação do reclamado (ID 16253179). Assim, intime-se 

a reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011670-86.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVALCI VIDAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR ANTONIO MARCIANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUZIMAR GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Ao contador para cálculo atualizado do valor executado. 

Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código de 

Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do cumprimento 

de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, 

transitada em julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, 

intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das 

custas, se houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, 

§ 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, 

deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o 

respectivo auto, intimando-se o executado ou o representante legal na 

pessoa de seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado 

ou correio, para apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de 

depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a partir da data do 

depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de não existir 

patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a Secretaria 

observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha sido 

declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá observar o 

disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em cartório a 

partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal será 

necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo opostos 

embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se manifestar 

sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, 

optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, 

expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de costume, 

dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de valor 

inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 13 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (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))

 

INTIMO as Partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002195-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LAURENTINO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seus advogados, para, 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 22 de Janeiro 

de 2019 ás 15:45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011261-13.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO OAB - MT0005258A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as Partes para requererem o que entenderem de direito no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA JUSTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para que se manifeste sobre o 

requerimento do ID 16425294, no prazo de 10 dias. Em caso de 

concordância, designe-se nova audiência de conciliação, promovendo-se 

a intimação das partes. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Processo nº 1000715-48.2016.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: João Batista de Almeida. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está acometido 

de enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 1415869 determinando a 

realização antecipada de perícia médica. O autor manifestou no Id 

9114878 juntando novo exame e laudo médico tendentes a demonstrar 

sua incapacidade. Perícia médica apresentada nos Id’s 13076679 e 

13077331 e 13086103. O autor manifestou sobre o laudo pericial no Id 

13195120, requerendo a reapreciação do pedido de tutela de urgência. 

Citado para apresentar contestação e manifestar acerca da 

complementação do laudo pericial, o requerido apresentou contestação e 

documentos (Id 13826975) sustentando que o autor não cumpriu os 

requisitos legais para implantação do benefício. O autor impugnou a 

contestação no Id 14714710. 2. É o relatório do necessário. Fundamento e 

decido. No que atine ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida 

aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 

8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. A aposentadoria por 

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

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

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

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

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 43. 

A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Dessume-se, assim, 

que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da 

aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) a comprovação da 

incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) carência. Partindo 

dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após 

perícia médica, que o autor encontra-se acometido de doença que o 

incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que o autor é 

portador das doenças descritas nos CID’s 10 M545, S32, M541, M511 e 

T911, de origem traumática e degenerativa, em fase evolutiva, atestadas 

clinicamente e por exames (raio x e ressonância), delas advindo 

espondiloartrose, fratura de L1, discopatia degenerativa lombar e quatro 

hérnias de disco, resultando em incapacidade laboral definitiva e total 

desde, com início da incapacidade em novembro/2014. No caso, o perito 

médico afirmou que a incapacidade do autor não é suscetível de 

recuperação ou habilitação para o exercício da função que exercia ou 

mesmo de outras atividades, razão pela qual forçoso é reconhecer a 

impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, sem depender de esforço físico (‘vide’ laudo pericial nos Id’s 

13076679 e 13077331 e 13086103). Quanto ao período de carência, a 

questão está superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a 

condição de segurado por mais de 12 (doze) contribuições, e, além disso, 

o autor estava recebendo benefício previdenciário de auxílio doença até a 

data de 11/04/2016, tendo ajuizado a ação em 30/05/2016. 3. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal ao autor do benefício da aposentadoria por invalidez 

permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome do(a) Segurado(a): João Batista de 

Almeida; 2. CPF: 700.805.281-20; 3. Benefício concedido: Aposentadoria 

por invalidez; 4. Data do início do benefício: 11/04/2016 (data da cessação 

do auxílio-doença). 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 

6. Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela, TODAVIA A 

CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a 

parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo 

de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 
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prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003413-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. B. (REQUERENTE)

JOSE ALENCAR BRANDAO (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 DESPACHO Processo: 1003413-56.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JANAINA DE OLIVEIRA BRANDAO, JOSE ALENCAR 

BRANDAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. I. Compulsando aos autos denota-se que não houve o decurso 

do prazo de citação do requerido, posto isto, resta necessário a 

redesignação do ato. II. Redesigno a audiência para 04/12/2018 às 

14h30min. III. Saem os presentes intimados, ciente da necessidade de 

trazer as testemunhas arroladas, e o Instituto Requerido intimado da 

presente pela publicação e intimação via sistema, em consonância ao art. 

218, §2º e 363 do CPC. IV. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004537-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES SALES MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE OLIVEIRA LIMA (RÉU)

RADIUS TERAPIA ONCOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS XAVIER MACHADO OAB - MS7676 (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Wagner da Silva Freitas OAB - MS15492 (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MUNIZ OAB - MS18191 (ADVOGADO(A))

LORAINE MATOS FERNANDES OAB - MS9551 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004537-11.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): EROTILDES SALES MARCAL RÉU: PAULO DE OLIVEIRA LIMA, 

RADIUS TERAPIA ONCOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA Vistos. 

1.Forte no artigo 437, § 1o do CPC, manifeste-se a parte autora acerca 

dos documentos acostados aos autos e sobre os quais ainda não se 

manifestou (id. 14533001, 14533005 etc), no prazo de 15 dias. 2. Após, 

intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência. 3. Ato contínuo, concluso 

para saneamento e organização do processo, não se excluindo 

possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito. 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 30 de agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001136-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001136-04.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. 1. Cumpra-se integralmente o 

determinado no item 2 da decisão de id. 6067038, notadamente 

intimando-se o autor para, querendo, proceder com a complementação 

dos valores consignados no prazo de dez (10) dias. 2. Após, vista à parte 

ré, voltando-me concluso para deliberação. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 3 de setembro de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002750-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS JOAQUIM DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002750-44.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

JOSIAS JOAQUIM DE SANTANA RÉU: BRF S.A. Vistos etc. 1. JOSIAS 

JOAQUIM DE SANTANA, devidamente qualificado, ajuizou ação de 

indenização por danos morais em desfavor de BRF S/A, com pedido 

liminar para realização de cirurgia. Juntou os documentos. Instado a se 

manifestar acerca da questão de competência, apresentou petição de id. 

10147605. 2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, 

verifica-se que a pretensão da parte autora está alicerçada em suposto 

dano moral causado por seu ex-empregador em razão de alegada 

negativa de procedimento médico vinculado ao plano de saúde desta, 

portanto, decorrente da relação de trabalho, apontando tratar-se de 

competência da justiça laboral, forte no artigo 114 da CF. Isto porque a 

competência para o julgamento não decorre do direito material aplicável, 

mas da natureza da relação jurídica que envolve as partes, fazendo incidir 

o disposto no artigo 114 da Constituição Federal, que autoriza concluir que 

a competência se refere a todos os litígios decorrentes da relação de 

trabalho, inclusive os atípicos. Registro, ainda, que o STJ, revendo o 

entendimento sobre a matéria, vem decidindo competir à Justiça do 

Trabalho processar e julgar as ações que digam respeito a outras 

controvérsias decorrentes da relação de trabalho, confira-se: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM 

ESTADUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR TRABALHADOR 

CONTRA EX-EMPREGADOR. DANOS MORAIS. OFENSAS IRROGADAS NO 

ÂMBITO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

LABORAL (CF, ART. 114, VI E IX). 1. Na hipótese, o trabalhador ajuizou 

ação de indenização por danos morais contra ex-empregador em virtude 

de alegadas ofensas irrogadas em juízo pelo advogado patronal, agindo 

supostamente em nome e em defesa da reclamada, durante audiência de 

instrução no curso de reclamação trabalhista. 2. A Segunda Seção desta 

Corte adotou o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho 
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processar e julgar ação de indenização por danos morais cuja causa de 

pedir refira-se a atos praticados no âmbito das relações trabalhista e 

processual trabalhista. 3. Conflito conhecido para declarar competente a 

Justiça do Trabalho. (CC 127.909/BA, Rel. MinistroRAUL ARAÚJO , 

SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 5/6/2014) PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE 

SAÚDE COLETIVO MANTIDO PELO EMPREGADOR. MANUTENÇÃO DE 

EX-EMPREGADO. MESMAS CONDIÇÕES E CUSTEIO. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STJ. 

PROCLAMAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 113, § 2º, CPC/1973. 1. Tratando-se de 

plano de saúde mantido pelo próprio empregador na modalidade de 

autogestão, compete à Justiça laboral processar e julgar os feitos cuja 

controvérsia se refira à manutenção de ex-empregado, após ruptura do 

vínculo trabalhista, nas mesmas condições de cobertura e custeio do 

plano a que aderiu na vigência do contrato de trabalho. 2. 

Reconhecimento, de ofício, da incompetência do STJ nos termos do art. 

113, § 2º, do CPC/1973, declarando-se nulos todos os atos decisórios 

praticados. 3. Recurso especial julgado prejudicado em razão do 

reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça comum 

(art. 113, § 2º, CPC/1973) e consequente declaração de nulidade de todos 

os atos decisórios aqui praticados, com remessa dos autos ao Juízo 

trabalhista, observada a competência territorial. 4. Agravo interno em 

recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1614154/SP, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 

03/02/2017) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL (CPC/1973). COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE. 

PETROBRÁS. ACORDO COLETIVO. INTEGRAÇÃO AO CONTRATO DE 

TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. JULGADOS DESTA 

CORTE SUPERIOR. 1. Competência da Justiça do Trabalho para processar 

e julgar demanda que tem como causa de pedir contrato de prestação de 

serviço de assistência à saúde prestado pelo próprio empregador, por 

força de norma de natureza trabalhista. Julgados desta Corte Superior. 2. 

Caso dos autos em que o plano de assistência à saúde é previsto em 

convenção coletiva de trabalho. Plano de Assistência Multidisciplinar à 

Saúde - AMS da PETROBRAS. 3. Declinação da competência para a 

Justiça do Trabalho. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 

1612642/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018) 3. ANTE O EXPOSTO, 

com base nos artigos 114, I e IX da CF, declaro a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar o presente feito, e determino sua 

remessa a uma das Varas da Justiça do Trabalho com jurisdição na 

presente Comarca, juízo naturalmente competente em razão da matéria. 4. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 30 de agosto de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001262-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA SAUER TARDEVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PEZZINI OAB - MT13844/A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001262-88.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: CINTIA SAUER TARDEVO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE - MT, ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. 1. 

Considerando o julgamento da ação afetada pelo sistema de recursos 

repetitivos, a tramitação dos presentes autos deverá prosseguir. 2. 

Observa-se que o STJ através do julgamento do REsp 1657156/RJ 

estabeleceu os requisitos necessários e cumulativos à concessão de 

medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, quais sejam: 

I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; II) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; III) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. Diante 

do exposto, considerando que a parte requerente não comprovou nos 

autos sua incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, comprovar a vulnerabilidade de ambos os genitores, 

informando nos autos a atividade profissional, bem como apresentando 

comprovantes de rendimentos (Declaração do Imposto de Renda). 4. De 

igual modo, encaminhe-se o processo ao NAT para parecer em 10 dias. 5. 

Após, manifestem-se as partes sucessivamente em igual prazo, dando-se 

vista em seguida ao Ministério Público. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de 

setembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003984-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. R. D. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. C. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003984-27.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

ANA CRISTINA DO ROSARIO DA CONCEICAO EXECUTADO: EVANDRO DA 

CRUZ DA CONCEIÇÃO Vistos. 1. Diante do contido na certidão Id. 

16391777, nomeio como advogado dativo o Dr. Sérgio Alberto Botezini do 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle, devendo o processo ser 

enviado para apresentação de resposta, no prazo legal. LUCAS DO RIO 

VERDE, 9 de novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001262-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA SAUER TARDEVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PEZZINI OAB - MT13844/A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001262-88.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: CINTIA SAUER TARDEVO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE - MT, ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. 1. 

Considerando o julgamento da ação afetada pelo sistema de recursos 

repetitivos, a tramitação dos presentes autos deverá prosseguir. 2. 

Observa-se que o STJ através do julgamento do REsp 1657156/RJ 

estabeleceu os requisitos necessários e cumulativos à concessão de 

medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, quais sejam: 

I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; II) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; III) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. Diante 

do exposto, considerando que a parte requerente não comprovou nos 

autos sua incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, comprovar a vulnerabilidade de ambos os genitores, 

informando nos autos a atividade profissional, bem como apresentando 

comprovantes de rendimentos (Declaração do Imposto de Renda). 4. De 

igual modo, encaminhe-se o processo ao NAT para parecer em 10 dias. 5. 

Após, manifestem-se as partes sucessivamente em igual prazo, dando-se 

vista em seguida ao Ministério Público. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de 

setembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003860-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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Agendado pericia do processo 1003860-78.2017.8.11.0045 para dia 20 

/02/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000953-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1000953-96.2018.8.11.0045 para dia 20 

/02/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003987-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA CRUZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1003987-50.2016.8.11.0045 para dia 20 

/02/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002662-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. (REQUERENTE)

M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NILCEIA REGINA DOS SANTOS OAB - 523.127.121-72 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002662-40.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: GIOVANNA FERREIRA, MARIANNA FERREIRA REQUERIDO: 

ANDRE LUIZ FERREIRA “Vistos etc. 1. Homologo o acordo entabulado 

entre as partes na presente audiência, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, encerrando o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. 2. Oficie-se à 

Polícia Rodoviária Federal notificando-a do teor da presente decisão, 

determinando para que proceda os descontos da verba alimentícia do 

salário do requerido André Luiz Ferreira, no tocante a 137% (cento e trinta 

e sete por cento) do salário mínimo vigente, o qual deverá ser repassado 

para conta de titularidade da representante das requerentes Nilcéia Regina 

dos Santos (CPF: 523.127.121-72), junto ao Banco do Brasil, Agência 

3196-8 C/C 38015-6. 3. Ficam dispensadas as partes do pagamento de 

custas remanescentes, em consonância com o §3º do artigo 90 do CPC. 4. 

Dou a sentença por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Registre-se. 5. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.” LUCAS 

DO RIO VERDE, 25 de setembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002515-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIENA GRAFICA & EDITORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BIANCHI PARMEGIANI OAB - SP277188 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MSD INFORMATICA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DA CARTA DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000839-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO ALDORI SILVEIRA HESPER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAR O AUTOR POR SEU PROCURADOR PARA, NO PRAZO DE 05 

DIAS, PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001472-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE BREDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004780-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS STEFANELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004780-18.2018.8.11.0045. Indefiro o requerimento de 

exoneração do adiantamento das custas judiciais, pois o beneficio 

processual da isenção do pagamento, previsto no art. 18 da Lei n.º 

7.347/1985, somente é aplicável na etapa de conhecimento da ação civil 

pública e, por via de consequência, não estende efeitos para a fase de 

cumprimento individual de sentença, proferida em ação civil pública, 

formulado em processo autônomo/apartado, ajuizado em outro Juízo, por 

autor distinto daquele que promoveu originariamente a ação civil pública. A 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça corrobora com esta 

compreensão de ideias, conforme se denota do conteúdo dos seguintes 

julgados: STJ, REsp n.º 358.902/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

18/04/2006; STJ, REsp n.º 360.726/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. Humberto 

Gomes de Barros, j. 18/11/2003; STJ, REsp n.º 358.828/RS, 6.ª Turma, 

Rel.: Min. Hamilton Carvalhido, j. 26/02/2002. Por outro lado, 

considerando-se o teor do contracheque e da carteira de trabalho do 

requerente, Concedo-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita. Com 

efeito, a concessão da ordem exibitória de documentos, para fins de 

identificar o valor a ser executado, em sede de pedido de liquidação de 

sentença genérica, envolvendo direitos individuais homogêneos, somente 

se apresenta viável mediante a demonstração, ainda que mínima, da 

existência de relação jurídica entre as partes, a evidenciar que o 

documento efetivamente existe no plano prático e que se acha em poder 

da parte contrária. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça corrobora com esta compreensão de ideias, conforme se denota 

do resultado do julgamento do Recurso Especial nº 1.349.453, submetido 

aos efeitos do art. 543-C do CPC/1973 [STJ, REsp 1349453/MS, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 

02/02/2015]. Não é crível que a parte autora tenha investido valores, a fim 

de aderir ao "esquema" operado pela empresa requerida, sem possuir ou 

manter em sua posse qualquer indício mínimo, apto a demonstrar a efetiva 

existência de relação jurídica entre as partes e a transferência destes 
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valores. Nesse diapasão, revela-se imperioso exigir da parte autora, 

supostamente lesada pelos negócios operados pela empresa requerida, 

que apresente no processo ao menos um lastro probatório mínimo e inicial 

no sentido de que tenha, de fato, integrado o "esquema". Por via de 

consequência, diante desta moldura, com fundamento no conteúdo do art. 

321 do Código de Processo Civil, Determino que a parte requerente 

promova a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

objetivo de juntar documento que comprove a existência de relação 

jurídica entre as partes, sob pena de indeferimento da exordial. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de novembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004821-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004821-82.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a 

concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados 

médicos elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Considerando-se as particularidades da causa e 

como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 

139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. A escrivania deverá deverá 

promover a alteração dos dados e informações relativas ao polo passivo 

do presente processo, com o objetivo de incluir o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, representado pela Procuradoria Federal no Estado 

de Mato Grosso. Após, proceda-se à citação do réu para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 13 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAIK FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 23/01/2019 Hora: 

16H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-08.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOACIR BORGES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 23/01/2019 Hora: 17h 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERRADOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 23/01/2019 Hora: 

17:15h (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011403-18.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROBERTO AZEVEDO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da petição 

de Id. 16489836, INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 13 de novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KOCHHANN & MOCELLIN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO VIEIRA PINTO (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 24/01/2019 Hora: 
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13:15h (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DO NASCIMENTO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002480-20.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ROSA DO NASCIMENTO 

DUTRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. O artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil determina que cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte; ou corrigir erro 

material. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, 

que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas 

hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não 

possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, 

mas apenas aclará-la. A parte embargante foi devidamente intimada para 

promover a habilitação dos herdeiros nos autos, tendo em vista o 

falecimento da parte autora; mas deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. O despacho que determinou a habilitação dos herdeiros foi 

proferido no dia 27 de junho e a sentença de extinção proferida no dia 29 

de setembro de 2018, ou seja, mais de três meses de paralisação. Não se 

trata de formalismo processual, mas ausência de cooperação da parte em 

cumprir as decisões judiciais a contento. Por outro lado, não há falar em 

dificuldade do patrono na localização dos herdeiros, pois sequer houve 

manifestação do subscritor informando a respeito da suposta dificuldade 

ou pedido de prazo para cumprir o despacho exarado no evento 

13871222. Na espécie, não se verifica obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material no julgado. Mas trata-se evidente pretensão de 

reapreciação da matéria julgada, o que não pode ser admitido. Aliás, os 

embargos de declaração não se presta como meio processual adequado 

para reexame da matéria ou inconformismo da parte em relação à decisão 

proferida. Ante o exposto, ante a ausência de obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material no julgado, REJEITO os embargos de declaração 

opostos por MARILENE NASCIMENTO ZEFERINO, GILSON ZEFERINO e 

GERCI ZEFERINO JUNIOR. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 10 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, 16 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002694-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002694-74.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SUZANA SILVA DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial não está 

no nome do requerente, bem como não ficou evidenciada a relação entre o 

titular do comprovante de endereço e o reclamante, determino, nos termos 

do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010033-38.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do 

resultado das diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, INTIMO 

as partes para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 13 

de novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003294-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERELI CEZAR CARDOSO (REQUERIDO)

DULCI LUCIA CARDOSO (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO - ME (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 18/12/2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANUSIA ALCINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000247-16.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GILVANUSIA ALCINA DE 

SOUZA REQUERIDO: HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP 

Vistos. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias 

fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a dilação 
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probatória. Alega a reclamante que no dia 22 de novembro de 2017 

passou por uma consulta médica após cirurgia de plante de lente ICL no 

olho direito. Porém, ao adentrar a sala onde foi realizada a consulta deixou 

seus pertences no canto da sala, já que foi informada que o local era 

seguro e que ninguém furta nada no local. Após a consulta deslocou-se à 

rodoviária apressada porque tinha hora e passagem comprada para 

Lucas do Rio Verde, porém, ao chegar à rodoviária percebeu a ausência 

do seu celular, momento em que ligou imediatamente para o 

estabelecimento da requerida e foi informada que nada poderia ser feito. A 

requerida, por sua vez, defendeu ausência de responsabilidade no 

suposto furto notadamente porque a autora utilizou-se de suposição e que 

a reclamante somente constatou a ausência do celular ao chegar à 

rodoviária, mas a autora pode ter perdido o celular no percurso para a 

rodoviária. De fato, embora a reclamada não tenha trazido as imagens do 

circuito de monitoramento do interior do estabelecimento no dia e hora em 

que a autora foi atendida, não se pode presumir que o celular da autora 

tenha sido objeto de furto no estabelecimento da requerida. Isso porque a 

reclamante somente percebeu a ausência do celular ao chegar à 

rodoviária, cujo percurso entre o estabelecimento da parte reclamada e a 

rodoviária, dependendo do trajeto escolhido é de 5 a 6 km. Logo, a 

reclamante deveria trazer prova mínima de que o furto ocorreu no interior 

do estabelecimento onde foi realizada a consulta, ou seja, ao sair da 

consulta e antes de sair do recinto deveria ter conferido os seus 

pertences no local, para somente então cogitar a possibilidade de que, de 

fato, o furto ocorreu naquele lugar. Na espécie, meras conjecturas e 

suposições não podem ser consideradas para responsabilizar a requerida 

porque a autora não produziu prova mínima para embasar seu pedido. 

Dessa forma, não tendo a reclamante se desincumbido do ônus que lhe 

competia (art. 373, I, do CPC) a improcedência da pretensão é medida de 

rigor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na 

reclamação cível proposta por GILVANUSIA ALCINA DE SOUZA em 

desfavor de HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA – EPP, e resolvo o 

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, 30 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, 31 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DO NASCIMENTO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 13 de novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004449-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOUVEA ALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA PATRICIA FAVA GARCIA OAB - PR88297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPESSO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004449-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROBERTO GOUVEA ALVES 

SOARES REQUERIDO: EXPESSO MT Vistos. Considerando que não houve 

tempo hábil para citação da requerida, oficie-se a comarca deprecante 

solicitando nova data de audiência. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000112-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZIO CASSIO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000112-72.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: DEONIZIO CASSIO DA COSTA 

EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Visto etc. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente a 

impugnação ao cumprimento de sentença (id. 11747216). Em caso de 

trânsito em julgado da sentença, expeça-se Oficio Requisitório de 

Pagamento de Pequeno Valor, devidamente acompanhado dos 

documentos do Provimento 11/2017-CM e encaminhe-se para setor 

especifico do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para cálculos. 

Aguarde-se o pagamento. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012166-82.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8012166-82.2015.8.11.0045. REQUERENTE: RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA Vistos. Defiro 

pedido para citação da requerida, por Oficial de Justiça, no endereço 

indicado no id. 16061618. Designe-se audiência de conciliação e intime-se 

as partes. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003748-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMARA DE SOUZA SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 271 de 683



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003748-12.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSIMARA DE SOUZA 

SABINO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Arquive-se com 

as cautelas legais. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012168-52.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR FELIX VALIENTE BENITEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE DI CAMILO OAB - MT20767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8012168-52.2015.8.11.0045. REQUERENTE: CESAR FELIX VALIENTE 

BENITEZ REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Intime-se o requerente, 

por Oficial de Justiça do despacho de id. 13925729. Após, conclusos. Às 

providências. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004402-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA E VIDRACARIA AMAZONAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORACI GARCIA DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004402-33.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MARMORARIA E VIDRACARIA 

AMAZONAS LTDA - ME REQUERIDO: LORACI GARCIA DE MEDEIROS 

Vistos. Indefiro pedido de id. 15585347, uma vez que a citação por edital é 

incompatível com procedimento do Juizados Especiais, conforme artigo 18, 

§ 2° da Lei n. 9.099/95. Intime-se para providenciar o endereço atualizado 

da requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010610-84.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ARLINDO PAIZAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010610-84.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: BIAZI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ADRIANO ARLINDO PAIZAN 

Vistos. Intime-se o exequente para dar prosseguimento à execução, 

indicando bens do executado passiveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Após, conclusos. Às providências. 

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004176-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004176-28.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MANOEL DE JESUS GALVAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando o pagamento 

do valor remanescente da condenação, expeça-se o competente alvará 

para transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser 

observado os dados bancários para transferência informados no Id. 

10954257. Intime-se o reclamante, pessoalmente, conforme determina a 

CNGC. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010110-47.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010110-47.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que o 

procedimento para devolução de custas processuais deve ser realizado 

pela Diretoria do Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas necessárias. Intime-se o autor a efetuar o 

requerimento de devolução de custas na Diretoria do Foro.. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 13 de novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-74.2016.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MEZZAROBA MENEGAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON BARBIERI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULCIMAR ZUCHI OAB - RS70078-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001250-74.2016.8.11.0045. REQUERENTE: VALERIA MEZZAROBA 

MENEGAZ REQUERIDO: ROBSON BARBIERI Vistos. Intimem-se as parte 

para requererem o que de direito e interesse no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8020020-30.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8020020-30.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ELIZANGELA FATIMA DA 

SILVA NERY EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Arquive-se com a baixas necessárias e cautelas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000194-06.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000194-06.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME EXECUTADO: JOSE 

CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME Vistos. Considerando que não 

foi possível a intimação do executado, intime-se o exequente para informar 

endereço atualizado do executado. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004248-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKEL VIANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004248-78.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MAYKEL VIANA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto. . Os 

benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios”. Por sua vez, esse 

dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da Constituição 

Federal, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV: “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe 

que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de 

recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Com 

efeito, o advento do novo Estado Constitucional trouxe, como era de se 

esperar, uma nova ordem jurídica e nesse contexto – considerando o que 

interessa ao caso vertente – aquele que necessita do benefício da 

assistência judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não ter direito ao 

benefício. A parte apelante não se incumbiu de comprovar sua 

hipossuficiência. Posto isso, indefiro o pedido de Justiça gratuita. Intime a 

recorrente para efetuar o preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de deserção. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010020-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CRISTINA TOEBE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010020-34.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: SECCO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: TANIA CRISTINA TOEBE 

Vistos. Cite-se a executada no endereço informado no id. 13143407. 

Nesta data junto o extrato do INFOJUD da busca realizado no id. 1094286. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003320-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA VERAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DA SILVA (REQUERIDO)

CRISTIANE COELHO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003320-30.2017.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCA VERAS DA 

SILVA REQUERIDO: VALDECIR DA SILVA, CRISTIANE COELHO BARBOSA 

Vistos. Cite-se, por Oficial de Justiça, o executado no endereço indicado 

na inicial. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004890-85.2016.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RAFAEL ALTINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (EXECUTADO)

LOJAS AVENIDA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004890-85.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: JEFFERSON RAFAEL ALTINO 

DA SILVA EXECUTADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES 

LOJISTAS, LOJAS AVENIDA LTDA Visto etc., Intime-se o exequente para 

se manifestar quanto a impugnação ao cumprimento de sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIONGO E MATTANA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RODRIGUES SILVA - ME (REQUERIDO)

Danilo Rodrigues Silva (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000334-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GIONGO E MATTANA 

ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME REQUERIDO: DANILO RODRIGUES 

SILVA - ME, DANILO RODRIGUES SILVA Visto etc., 1. Intime-se a parte 

Exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente o cálculo 

atualizado do débito. 2. Com a apresentação do cálculo, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. 3. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). 4. Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. 5. Intimem-se e cumpra-se. 6. Intime-se e 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA LEITE BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE CALCADOS TOCANTINENSE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001336-11.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SELMA LEITE BARBOSA 

REQUERIDO: COMERCIAL DE CALCADOS TOCANTINENSE LTDA - ME 

Vistos. Intime-se a parte requerida para manifestação quanto à certidão de 

id. 12042059, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001254-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE JACINTA HOFFMANN FRANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO WILLIAN LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001254-43.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DIRCE JACINTA HOFFMANN 

FRANZ REQUERIDO: THIAGO WILLIAN LEITE DA SILVA Vistos. Cite-se o 

requerido, por oficial de justiça, no endereço de id. 13097087. Designe-se 

audiência de conciliação e intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003785-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003785-39.2017.8.11.0045. REQUERENTE: FABIANO SANTOS SILVA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado. 

Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Após, intime-se a parte executada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do 

débito conforme calculo apresentado no Id. 9082487, sob pena de ser 

acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Não 

havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

certifique-se e intime-se o Exequente. Sem prejuízo da determinação 

acima, encaminhe-se o feito ao contador judicial para elaboração dos 

cálculos judiciais. Efetive a intimação do condenado nas custas e taxa 

judiciária para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento. Cumprido o item 

acima e não se efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária 

encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, 

mediante ofício, os seguintes documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da 

Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa 

Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação 

constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão 

de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os 

seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002531-94.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002531-94.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento 

em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA GONCALVES RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000123-04.2016.8.11.0045. REQUERENTE: DIVA GONCALVES RAMOS 

DA SILVA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Arquive-se com as 

advertências de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010401-76.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

HOZOR VITORINO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010401-76.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME EXECUTADO: JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME, HOZOR 

VITORINO DE ARRUDA Vistos. Intime-se o autor para manifestar-se nos 

autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000831-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ANTONIO PASSARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA FANTI SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000831-54.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: EDEMAR ANTONIO PASSARINI 

EXECUTADO: TRANSPORTADORA FANTI SA Vistos. Defiro o pedido de id. 

14999133, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem 

penhorado nos autos. Após, intimem-se as partes para se manifestarem. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004475-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ODA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELI PEDRASSANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004475-68.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: DENISE ODA EXECUTADO: 

MARCIELI PEDRASSANI Vistos. Dispõe o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95 que, 

“não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. 

Outrossim, no âmbito do Juizado Especial prevalece a primazia dos 

Princípios Norteadores como o da Oralidade, Simplicidade, Informalidade, 

Economia Processual e Celeridade, ambos descritas no art. 2º da Lei 

9.099/95, logo o pedido formulado pelo reclamado para suspender o 

processo por 90 (noventa) dias, é incompatível com a competência do 

juizado, em especial ao princípio da celeridade, princípio este fundamental 

no âmbito do juizado. Posto isto, indefiro o pedido de suspensão. Intime-se 

o Exequente pra dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004889-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RAFAEL ALTINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (EXECUTADO)

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004889-03.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: JEFFERSON RAFAEL ALTINO 

DA SILVA EXECUTADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES 

LOJISTAS, VIA VAREJO S/A Vistos. Intime-se o impugnado para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001719-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARVALHO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001719-52.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDSON CARVALHO DE LIMA 

REQUERIDO: CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA Vistos. 

Mantenho a audiência de conciliação designada, vez que esta é 

obrigatória no procedimento dos Juizados Especiais e não houve nenhuma 

justificativa plausível para a ausência do requerido. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003989-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003989-49.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: MARINA CRISTINA TABILE 

EXECUTADO: LUIZ CARLOS RIBAS Vistos. Intime-se a parte executada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do 

débito conforme calculo apresentado nos autos, sob pena de ser 

acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Não 

havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

certifique-se e intime-se o Exequente. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011453-10.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011453-10.2015.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE BATISTA ALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Defiro levantamento dos valores 

depositados nos autos em favor do Autor. Expeça-se o alvará para 

liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência 

desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Às providências. 

Após os trâmites legais, arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004673-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004673-08.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DANILO DE LIMA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. RECEBO o recurso inominado com 

fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

recorrida, no prazo legal, apresentou contrarrazões, remetam-se os autos 

à Egrégia Turma Única Recursal. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004831-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO PUTON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO PEREIRA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004831-29.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VITALINO PUTON 

REQUERIDO: AGNALDO PEREIRA NEVES Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo de mandado cópia da missiva judicial. Após, 

devidamente cumprida devolva-se origem com as nossas homenagens. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004337-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON COSTA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004337-04.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ADNILSON COSTA DO 

ROSARIO REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos. Defiro 

levantamento dos valores depositados nos autos em favor do Autor. 

Expeça-se o alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o 

Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da 

CNGC. Às providências. Após os trâmites legais, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010025-90.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS PROFETA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010025-90.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: MASTER COMERCIO DE PECAS 

LTDA - ME EXECUTADO: ELIAS PROFETA DA SILVA Vistos. Nesta data, 

faço a juntado do extrato do RENAJUD. Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010831-96.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENRUBIA SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS OAB - PR0029816A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010831-96.2013.8.11.0045. REQUERENTE: ELENRUBIA SOUZA ROCHA 

REQUERIDO: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA., 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA., KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO Vistos. Intime-se a parte reclamada para se manifestar quanto à 

eventual concordância à proposta de acordo constante na petição de id. 

13309478, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010245-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010245-54.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: VANDERLEI VIEIRA PEREIRA 

EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos. Indefiro o pedido de id. 15285792, uma vez que o bloqueio de 

valores, via BANCENJUD, nos novos CNPJ's, ja foi devidamente realizado 

conforme decisão e extrato de id. 14756563, id. 14826732. Sem prejuízo, 

defiro o requerimento para bloqueio de veículo da parte executada, 

buscando se evitar a ineficácia da prestação jurisdicional, o que o faço 

por meio do sistema RENAJUD. Restando a busca infrutífera, abra-se 

vistas à parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de novmebro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010818-63.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELEY DA SILVA VIEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICAEL RENAN KLIMUK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010818-63.2014.8.11.0045. REQUERENTE: JOCELEY DA SILVA VIEIRA - 

ME REQUERIDO: MICAEL RENAN KLIMUK Visto. Certifique-se o trânsito em 

julgado. Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intime-se 

imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, do 

CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010406-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RENATO CANAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES DE COSTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010406-64.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: CARLOS RENATO CANAN 

EXECUTADO: LOURDES DE COSTA - ME Vistos. Indefiro o pedido de 

suspensão da ação, uma vez que tal procedimento é incompatível como os 

princípios norteadores dos Juizados Especiais. Intime-se o reclamante 

para dar prosseguimento aos feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Após, conclusos. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 

13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010084-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA LINS VIANNA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR CARRARI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010084-44.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: DANIELA LINS VIANNA 

CAMPOS EXECUTADO: ECLAIR CARRARI & CIA LTDA - ME Visto. 

Considerando que não houve o pagamento da condenação, defiro o 

requerimento do exequente, determinando que diligencie-se através do 

sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome da 

executada e que não possuam restrições de qualquer natureza Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Caso seja infrutífera a tentativa de constrição intime-se o credor 

para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco 

(05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 

53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 
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Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005264-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA BARBOSA DA SILVA (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:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005264-67.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JORDANA BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita para a parte Jordana Barbosa da Silva. Por ser 

tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem presentes os pressupostos 

recursais, recebo os presentes recursos inominados ids. 12443202 e 

12896828 no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao 

recorrente (art. 43, Lei 9.099/95). As contrarrazões foram 

respectivamente apresentadas. Remeta-se o processo as Turmas 

Recursais, para fins de exame da matéria. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003038-26.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU J PUHL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SALES HENRIQUES (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA HENRIQUES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003038-26.2016.8.11.0045. REQUERENTE: IRINEU J PUHL & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: ADMINISTRADORA HENRIQUES LTDA - ME, FRANCISCO 

DE SALES HENRIQUES Vistos. Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e 

estarem presentes os pressupostos recursais, recebo o presente recurso 

inominado no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao 

recorrente (art. 43, Lei 9.099/95). Intimada a parte apelada para 

apresentar as contrarrazões quedou-se inerte. Remeta-se o processo as 

Turmas Recursais, para fins de exame da matéria. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GABRIEL BASSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001976-14.2017.8.11.0045. REQUERENTE: IGOR GABRIEL BASSANI 

REQUERIDO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. Vistos. 

Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem presentes os 

pressupostos recursais, recebo o presente recurso inominado no efeito 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (art. 43, Lei 

9.099/95). Intimada a parte apelada para apresentar as contrarrazões 

quedou-se inerte. Remeta-se o processo as Turmas Recursais, para fins 

de exame da matéria. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003450-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENE HERIK BARRADA SOEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003450-20.2017.8.11.0045. REQUERENTE: RENE HERIK BARRADA 

SOEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Considerando o 

pagamento do valor da condenação, bem como a concordância da 

requerente expeça-se o competente alvará para transferência da quantia 

depositada nos autos, devendo ser observados os dados bancários para 

transferência informados no Id. 14551866. Intime-se o reclamante, 

pessoalmente, conforme determina a CNGC. Após, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010321-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010321-78.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE EXECUTADO: VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS Vistos. 

Trata-se de requerimento pugnando pela validade da intimação do 

executado acerca do pedido de cumprimento de sentença, no endereço 

em que foi devidamente citado na inicial. Decido. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que na tentativa de intimar a executada para cumprir 

a sentença, através do AR no mesmo endereço da citação, restou o ato 

infrutífero (id. 13928207). Conforme o motivo da devolução do AR, a parte 

executada mudou-se do endereço indicado na inicial sem comunicar e 

atualizar a este juízo. Destarte, dispõe o art. 19, § 2º da Lei 9.099/95 

quanto à obrigatoriedade da comunicação de eventual mudança de 

endereço no curso do processo, vejamos: Art. 19. As intimações serão 

feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo 

de comunicação. (...) § 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças 

de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação. Isto posto, pelos fatos e fundamentos citados acima, 

declaro válida a intimação efetivada através do AR id. 13928207, enviada 

para o endereço indicado na inicial. Intime-se o autor para se manifestar. 
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Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010355-53.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA ALVES NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010355-53.2016.8.11.0045. REQUERENTE: JUCELIA ALVES 

NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Defiro o pedido 

de id. 16264249, para levantamento dos valores da condenação 

depositados nos autos em favor do Autor. Expeça-se o alvará para 

liberação dos valores, Após, intime-se pessoalmente o Autor para tomar 

ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Quanto ao 

pedido de id. 16265362, determino a restituição do valor R$ 6.573,03 (seis 

mil quinhentos e setenta e três reais, e três centavos) depositado em 

duplicidade, em favor da reclamada. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004835-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GIACOMINI BIAZUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS OAB - MT20984/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004835-66.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANA PAULA GIACOMINI 

BIAZUS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. ANA PAULA 

GIACOMINI BIAZUS, qualificada na inicial, ingressou com Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Inexistência de Débito com Indenização 

por Danos Morais c/c pedido de Tutela Antecipada em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), sustentando, em síntese, que seu nome 

encontra-se restrito nos órgãos de inadimplentes por uma suposta dívida 

inexistente. Consta nos autos em síntese que a requerente ao tentar 

comprar um veículo, lhe informaram que seu nome possui três restrições 

junto à reclamada, o qual alega que não existe. Relata ainda que tentou 

resolver o conflito amigavelmente, contudo não obteve êxito. Por fim, 

requer em sede de tutela antecipada determinação judicial para que o 

reclamado exclua o nome do autor do rol dos inadimplentes, bem como se 

abstenha de cobrar valores indevidos. É, em síntese, o necessário. 

DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes, bem como se abstenha de efetuar 

cobranças indevidas. Assim sendo, ainda que numa análise superficial 

dos fatos entendo que estão presentes prova apta ao convencimento 

acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao deferimento da 

medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e 

determino que a reclamada promova exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de inadimplentes, bem como se abstenha de efetuar cobranças 

indevidas, até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar a intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Para justa e eficaz solução do litígio, 

INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do Juizado 

Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte autora para 

comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não comparecimento 

da parte reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o não 

comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de novembro 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004847-80.2018.8.11.0045. AUTOR(A): TANIA LUISA ROSA RÉU: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais proposta por TANIA LUISA ROSA 

em face de TELEFONICA BRASIL S/A, aduzindo em síntese que ao tentar 

efetuar a compra no comércio local foi surpreendida com a inscrição no 

serviço de proteção ao crédito –SPC, no entanto desconhece todas a s 

inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 
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para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam 

a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Para justa 

e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde 

logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, provas quanto 

a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 

373, II do CPC). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

de justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 

de novembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004763-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PHILEMONSE PHILIPPE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIP - LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004763-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PHILEMONSE PHILIPPE 

REQUERIDO: TRIP - LINHAS AEREAS S/A Vistos. Nos termos do artigo 317 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE o promovente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos 

cópia ou comprovante da compra das passagem aéreas, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após, conclusos. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004163-58.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA SALETE CECCATTO 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE - MT Vistos. MARIA SALETE CECCATTO ingressou com a presente 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT, todos qualificados nos autos em epígrafe. Consta na inicial em 

síntese, que a requerente sofreu um acidente o qual lhe causa fortes 

dores musculares e no quadril, via por esse motivo necessita 

urgentemente de consulta médica especializada em ortopedia em quadril 

para que seja avaliada a real situação para posteriormente fazer 

tratamento adequado. Relata ainda que, esta na fila aguardando o 

agendamento da consulta desde o dia 04.12.2017, data em que foi incluído 

o pedido no SISREG. Em decisão a MMª juíza de direito, encaminhou o feito 

ao NAT - Núcleo de Apoio Técnico. O Núcleo de Apoio Técnico – NAT 

emitiu parecer pronunciando que o pedido restou prejudicado por falta de 

documentação especializada. Instado a se manifestar a parte autora 

alegou que juntou nos autos todos os documentos necessários e reiterou 

o pedido de tutela antecipada. É o relato. DECIDO. É sabido que a tutela 

provisória antecipa os efeitos do provimento final pretendido pela parte 

autora em observância ao princípio da efetividade, pois concede-se o 

direito pleiteado sem a entrega definitiva da tutela jurisdicional. Em razão 

disso, o art. 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), e desde que 

não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 2º). 

Compulsando detidamente o presente feito, depreende-se que a 

necessidade da medida se mostra cristalina, diante da regra dos artigos 

153, IX, 196 e 198, todos da Constituição da República, que muito bem 

definiram como um dos deveres do Estado, por seus órgãos de 

administração, a garantia do direito à saúde a todo e qualquer cidadão. 

Certo é que, a autoridade gestora do serviço de saúde, em observância 

as normas constitucionais, está incumbida de fornecer, a todo e qualquer 

cidadão que necessite de medicamentos, consulta médica ou 

procedimentos cirúrgicos necessários e indispensáveis à manutenção de 

sua saúde. Assim, têm-se que demonstrada a plausibilidade do pedido 

formulado, uma vez que o ato omissivo dos requeridos caracteriza-se 

como lesivo ao direito do autor ao acesso à saúde. Embora o caso seja 

eletivo, o quadro clínico descrito na inicial está suficientemente 

comprovado por meio do pedido de consulta especializado em ortopedia - 

quadril (id. 15715396). Já o dano irreparável ou de difícil reparação está 

evidenciado, consistente nos efeitos decorrentes da ausência da consulta 

especializada necessitado pela autora, que aguarda na fila desde o dia 

04.12.2017, porquanto a longa espera pelo julgamento do processo 

fatalmente acarretará ao enfermo considerável risco e comprometimento 

de sua saúde, já que necessita da consulta especializada para posterior 

tratamento médico adequado à autora, restando assim, evidenciados os 

requisitos para sua concessão. Ressalto que o artigo 196 da Constituição 

Federal assegura a todos o direito à saúde, atribuindo ao Estado tal dever. 

É também neste sentido o artigo 23, inciso II da Constituição Federal que 

atribuiu ao Município, juntamente com a União e o Estado, cuidar da saúde 

e assistência pública. Portanto, a denegação da tutela antecipada, que 

pode agravar sobremodo o estado de saúde do paciente, seria, por seus 

efeitos possivelmente irreversíveis, a mais absoluta das iniquidades, por 

tornar completamente ineficaz uma possível sentença condenatória. De 

todo o exposto, ante os fatos narrados nos autos e considerando o 

quadro clínico da paciente, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, via de 

consequência, DETERMINO que o ESTADO DO MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT providencie os meios 

necessários para que a autora MARIA SALETE CECCATTO seja avaliada 

por um médico ORTOPEDISTA EM QUADRIL, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do 

bloqueio de verbas necessárias à realização do procedimento, nos moldes 

do artigo 497 e seguintes do Código de Processo Civil. Deixo de designar 

conciliação tendo em vista ser improvável a conciliação entre as partes, 
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devendo os requeridos serem citados apenas para apresentar defesa. 

Por fim, defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-56.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010618-56.2014.8.11.0045. REQUERENTE: ALBANO DENICOLO 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

apresentado por ALBANO DENICOLO em face de OI S/A. Como é de amplo 

conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi homologado. 

A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do 

Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as empresas do grupo - Oi, 

Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal 

Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes contra ela 

na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser recebidos pelos 

respectivos credores no processo de recuperação judicial, através da 

habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 11.101/2005). No caso "sub 

judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda não procedeu à habilitação 

de seu crédito do Juízo da recuperação judicial, fazê-lo na forma do art. 

10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, dos autos a inadequação deste 

processo de execução para recebimento do crédito expresso na 

sentença proferida nos presentes. Ademais, em se tratando do rito 

adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é 

incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 

4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade 

processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no 

Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no 

que se refere à suspensão da execução em face de devedor em 

recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação 

foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 

2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em recuperação 

judicial, não há como prosseguir a execução individual, devendo o credor 

habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de preterimento do concurso 

de credores. Diante do conteúdo do enunciado, deve o cumprimento da 

sentença ser extinto pela impossibilidade do prosseguimento nos Juizados 

e fora do juízo universal. Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO 

EMENTA - RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO 

FEITO - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, 

DO FONAJE. Tratando-se de crédito proveniente de responsabilidade civil 

por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, 

é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de 

recuperação da empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado 

nº 51 do FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento 

de sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002482-87.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002482-87.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DANIEL PINTO BRANDAO 

REQUERIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA - ME Visto. 

Dispensado o relatório. Considerando que o reclamante foi intimado para 

informar endereço da reclamada, quedou-se inerte há mais de um ano, a 

extinção é medida que se impõe, consoante a regra do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III – por não promover os atos e as diligencias que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Ademais, se mostra desnecessária a intimação pessoal para 

prosseguimento do feito no âmbito dos Juizados Especiais, conforme 

artigo 38, § 1º, da Lei 9.099/95. Posto isto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde - MT, 13 de novembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005230-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005230-92.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JAIRO FERNANDES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O executado devidamente intimado para 

comprovar o pagamento do acordo, a tempo, comprovou nos autos a 

quitação integral do crédito. Além disso o exequente manifestou 

concordância com o pagamento da quantia depositada nos autos. O C. 

Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 

1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, o correto é a extinção da presente execução 

pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de 

Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, 

nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Cerificado trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser observado 

os dados bancários para transferência informados no Id. 13388106. 

Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão que determinação de 

liberação do valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da 

CNGC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as 
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cautelas e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004790-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ANTONELLO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004790-62.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TATIANE ANTONELLO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Pretende a requerente o reconhecimento de da inexistência de débito em 

desfavor do promovido. Ressalto que a obrigação decorrente de 

fornecimento de água é propter personam, isto é, de natureza pessoal, 

pois se vincula às partes que firmaram o contrato de prestação de 

serviços. Dessa forma, estando a fatura emitida em nome da empresa 

Lorenilce Maria Brender-ME titular da relação contratual para com a 

concessionária de serviço público. Se tivesse a reclamante providenciado 

alteração da titularidade junto à prestadora, figuraria na relação contratual 

e, por conseguinte, seria parte legítima para impugnar a fatura, o que não 

ocorreu, não havendo alternativa o indeferimento da inicial por ilegitimidade 

ativa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. 

ÁGUA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER 

PERSONAM. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO QUE NÃO 

PROVIDENCIOU ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. - A obrigação decorrente 

de fornecimento de água é propter personam, isto é, de natureza pessoal, 

pois se vincula às partes que firmaram o contrato de prestação de 

serviços. - Exsurge, assim, a ilegitimidade ativa da agravante, uma vez 

que a fatura é emitida em nome do proprietário do imóvel, titular da relação 

contratual para com a concessionária de serviço público. NÃO 

CONHECIDO O AGRAVO. (Agravo de Instrumento Nº 70075520452, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 11/10/2017) Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO os autos, nos termos dos artigos 321 c/c 485, incisos I e VI do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-10.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FIGUEREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO URGOLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010214-10.2011.8.11.0045. REQUERENTE: FERNANDO FIGUEREDO DA 

SILVA REQUERIDO: PAULO ROBERTO URGOLINI Vistos. Indefiro pedido de 

suspensão, pois tal procedimento é incompatível com os juizados 

especiais. Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, 

encaminhando-se aos órgãos de restrição de crédito para anotação, nos 

termos do artigo 782, § 3° do Código de Processo Civil. Intime-se o 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, so pena de extinção. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011580-45.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAZUCH & DALL AGNOL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

FABIELY MALACARNE GANZER OAB - MT22966/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIO CAVERZAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011580-45.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: PAZUCH & DALL AGNOL LTDA 

- ME EXECUTADO: ADELCIO CAVERZAN Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, 

verifica-se que as partes entabularam acordo livremente e requerem a 

homologação do mesmo (Id. 16251426). Destarte, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 16251426, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, nos termos do 

artigo 922 do CPC, suspendo o curso deste processo até o cumprimento 

integral da obrigação, devendo os respectivos autos serem ARQUIVADOS 

provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Findo o prazo do acordo, intime-se o 

Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar. Decorrido o 

prazo, certifique-se e remetam todos os autos conclusos para extinção. 

Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010611-30.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SANTANA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010611-30.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ROBERTO SANTANA MACEDO 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

apresentado por ROBERTO SANTANA MACEDO em face de OI S/A. Como 

é de amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi 

homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara 

Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as empresas 

do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, 

Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes 

contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser 

recebidos pelos respectivos credores no processo de recuperação 

judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 

11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda 

não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 
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devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO A PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002955-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAMALA SOUSA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002955-39.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PAMALA SOUSA 

GONCALVES REQUERIDO: RIO Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei 

n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 1428225). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 14268225, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003599-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA COSTA GARIB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003599-16.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CAROLINA COSTA GARIB 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento 

integral da obrigação, realizada pela Executada, a extinção é medida que 

se impõe consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Desde já defiro o levantamento dos valores, em favor do Exequente. 

Expeça-se o alvará. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência 

desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010199-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DOS ANJOS LOBATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010199-65.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: JOSE RENATO DOS ANJOS 

LOBATO EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o 

cumprimento integral da obrigação, realizada pela Executada, a extinção é 

medida que se impõe consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Desde já defiro o levantamento dos valores, em favor do 

Exequente. Expeça-se o alvará. Intime-se pessoalmente o Autor para 

tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 13 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010033-38.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010033-38.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: BRANEL COMERCIO MATERIAIS 
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ELETRICOS LTDA EXECUTADO: NUNES COMERCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se 

que as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação 

do mesmo (). Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de id. 16515797 e id. 16515833, para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta, determinando a suspensão do feito até o 

cumprimento integral do acordo. Promova-se à baixa da restrição 

constante no veículo GM/S10 Rodeio 2.8, placas HDP-7906, a liberação 

dos valores penhorados via BANCEJUD, bem como a baixa da restrição 

nos órgãos de proteção ao crédito. Decorrido o prazo estabelecido para o 

término do acordo, intime-se o exequente a informar o cumprimento 

integral ou o prosseguimento da execução. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000053-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANDRO SILVA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000053-16.2018.8.11.0045 AUTOR(A): 

ELIVANDRO SILVA DOS ANJOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL DESPACHO CERTIFIQUE-SE SE FOI CONCEDIDO O PRAZO 

CORRETO PARA O INSS APRESENTAR CONTESTAÇÃO, CONFORME 

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORA DA AUTARQUIA RÉ CONSTANTE 

DO ID 12025712, CASO NEGATIVO RENOVE-SE A CITAÇÃO DO INSS. 

CUMPRA-SE. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de novembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001130-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURAIDE MEREL ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1001130-94.2017 AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA ASSISTENCIAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA REQUERENTE: JURAIDE MEREL ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS VISTOS, 

ETC. JURAIDE MEREL ALVES DOS SANTOS ajuizou a presente AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

ASSISTENCIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. Sustenta que a autora conta com a 

idade de 50 anos, eis que nascida em 23.11.1966, é pessoa humilde e 

necessita de tratamento médico, eis que sofre de dor lombar baixa (CID 

10.M545) e Radiculopatia (CID 10.54.1), tendo requerido a concessão do 

benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência nº 

702486696-0, na data de 20.09.2016 (Id. 5837851), o qual foi indeferido. 

Informa que a única renda da autora vem exclusivamente de seu filho que 

a sustenta, sendo pessoa carente e de baixa escolaridade. Assim, requer 

a concessão do benefício previdenciário disposto na Lei 8.742/93, que 

garante 01 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência, 

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

por sua família. Com a exordial vieram os documentos (Ids. 5837608 e 

seguintes). A inicial foi recebida (Id. 6763397), determinando-se a 

realização de estudo social para averiguar a alegada situação de 

miserabilidade da parte, bem como exame médico pericial, postergando a 

análise da liminar após a juntada dos laudos, deferiu-se os benefícios da 

justiça gratuita. Juntou quesitos. Citado o INSS apresentou contestação e 

documentos, requerendo a improcedência da ação (Ids. 6818997 e 

6819000). O laudo médico foi realizado e encontra-se acostado sob o Id 

8282658. O Estudo Socioeconômico foi juntado (Id. 8324002). Em decisão 

proferida sob o Id. 11225703, foi deferido o pedido de tutela de urgência. 

Intimadas as parte a se manifestarem sobre o laudo médico e 

socioconômico, quedaram-se silentes, conforme certidão sob o Id. 

13645109. Os autos vieram-me conclusos. É o relato. Fundamento. 

Decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA ASSISTENCIAL “BPC/LOAS” COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, tendo as partes acima qualificadas. Pois bem. A 

Constituição Federal, no seu art. 203, incisos I a V, asseguram assistência 

social por meio da concessão de um salário mínimo mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover à manutenção ou de tê-la provida por sua família, sendo tal 

benefício regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. 

Vislumbra-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação da 

incapacidade da requerente, bem como da falta de condição de prover 

seu próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família, nos termos do art. 

20, § § 2º e 3º da Lei 8.742/93, verbis: Art. 20. O benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. § 1o Para os efeitos do disposto no caput, a 

família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, 

na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, 

os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam 

sob o mesmo teto. § 2o Para efeito de concessão do benefício de 

prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. § 3o Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda 

mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. Assim, 

diante do pedido manejado pela autora, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. Para 

comprovação da incapacidade da autora, foi juntado laudo médico pericial 

realizado (Id. 8282658), que concluiu que a autora é portadora de 

“Discopatia Degenerativa”, que não existe tratamento, destaca ainda que 

as “Funções Neuromusculoesqueléticas” relacionadas com o movimento, 

não especificadas com deficiência grave (b18013.3), além de dor nas 

costas com deficiência grave, impedimento desde 2015, que a incapacita 

para o trabalho totalmente, não havendo data para alta médica. Diante do 

exposto, e através da análise minuciosa do laudo médico pericial acostado 

aos autos, depreende-se, portanto, que a parte autora encontra-se 

atualmente incapacitada em razão de sua saúde debilitada, além do que 

trata-se de pessoa já de meia idade, que não consegue sozinha realizar 

as tarefas do cotidiano sem auxilio de terceiros. Comprovada a 

incapacidade do requerente, resta agora verificar sua condição de 

miserabilidade. Conforme se extrai do Estudo Socioeconômico juntado (Id. 

8324002), o núcleo familiar da requerente é composto por 03(pessoas) 

pessoas, quais sejam: Dois filhos: Jeferson e Jhonatan e a requerente. 

Somente Jeferson possui remuneração declarada fixa no valor de R$ 

1.100,00 (um mil e cem reais), contudo este possui despesas com a sua 

faculdade e o outro filho, Jhonatan, não possui trabalho fixo, faz diárias, 

sendo que atualmente a autora recebe cesta básica do Centro Espírita que 

frequenta. Destaca que a requerente sempre exerceu quando nova 

serviços de natureza rural e ao casar trabalhava como doméstica e com 

limpeza, sendo seu último trabalho como camareira de um hotel, que em 

face de sua saúde debilitada não consegue mais trabalhar nem realizar 

tarefas do cotidiano. Assim nota-se que o único rendimento do filho da 

requerente é totalmente consumido pelas despesas com a faculdade, 
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recebendo auxilio social de terceiros, para conseguir sobreviver de forma 

digna. Mesmo que a renda per capita familiar da autora seja superior a ¼ 

do salario mínimo, segundo entendimento itinerante, é plenamente possível 

o reconhecimento da hipossuficiência do núcleo familiar da autora por 

outros meios dentro do contexto fático. Nesse sentido, o Supremo Tribunal 

Federal, analisando a Reclamação nº 4374, entendeu pela 

inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei8.742/1993, por 

considerar que o critério da renda familiar mensal per capita inferior a um 

quarto do salário mínimo está defasado para caracterizar a situação de 

miserabilidade. Com relação à matéria, colha-se o seguinte julgadodo 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO 

ASSISTENCIAL CONTINUADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 20 da Lei8.742/93, 

alterado pela Lei 9.720/98, será devida a concessão de benefício 

assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não 

possuam meios de prover a própria manutenção ou cuja família possua 

renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 2. "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 1/4 do salário mínimo" (...). (STJ - AGARESP - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 262331, 

Segunda Turma, Rel. CASTRO MEIRA, DJE DATA: 25/02/2013). Assim, 

levando-se em consideração o conjunto probatório presente nos autos, 

entendo que a autora preenche os requisitos exigidos para a concessão 

do benefício, nos moldes exigidos pela Lei nº 8.742/1993: é pessoa 

deficiente e carece de condições dignas de sobrevivência, vivendo em 

situação de miserabilidade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, na forma do art. 487, I do CPC, para condenar o INSS a conceder 

benefício de prestação continuada da Assistência Social (LOAS), no valor 

de um salário-mínimo mensal à parte autora a partir do requerimento 

administrativo 20.09.2016 (ID n.º 5837851 – p. 02), já observada a 

prescrição quinquenal, bem como descontas as parcelas, porventura, 

recebidas no curso da ação. A Correção monetária incide sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os 

juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor 

das prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 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. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão, não está sujeita a reexame necessário, 

nos termos do § 3º, inciso I, do art. 496, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido pelas partes arquivem-se os autos 

dando-se as baixas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de 

novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002309-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALCOBACA FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002309-29.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ALEX OLIVEIRA COSTA RÉU: JAQUELINE ALCOBACA 

FERNANDES VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE 

GUARDA, ALIMENTOS E DIREITO DE VISITAS, tendo as partes acima 

qualificadas. Em petição constante do Id. 15244919, a parte autora, por 

seu advogado, requereu a desistência da presente ação, aduzindo ter 

reatado o casamento com sua esposa. Diante do exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação formulado pelas partes, eis que não houve 

angularização da ação, com a citação da requerida, via de consequência, 

JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o presente processo com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII, do NCPC, de consequência revogo a liminar 

concedida sob o Id. 14100339. Sem Custas face a gratuidade de justiça. 

Após o trânsito e julgado da sentença, certifique-se a escrivania e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001042-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM POLICARPO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1001042-94.2018.8.11.0021. REQUERENTE: 

EDELSON ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: JOAQUIM POLICARPO DE 

OLIVEIRA ÁGUA BOA, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88583 Nr: 2988-94.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Liston

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campolim Manoel Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, Dr. Mayck Feitosa Câmara, nos termos do artigo 431, da CNGC - 

Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os presentes autos, que se encontra com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001475-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALVONI MENDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001475-98.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 
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revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 3 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 13 de novembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001489-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE MORAES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001489-82.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 3 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 13 de novembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001427-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELUCIA BORGES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001427-42.2018.8.11.0021 1 – Considerando a impossibilidade de 

autocomposição, porquanto trata a demanda de interesses indisponíveis e 

tendo em vista que os procuradores do INSS não dispõem de poderes 

para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 

– Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 3 – Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 13 de novembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001469-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001469-91.2018.8.11.0021 1 – Considerando a impossibilidade de 

autocomposição, porquanto trata a demanda de interesses indisponíveis e 

tendo em vista que os procuradores do INSS não dispõem de poderes 

para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 

– Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 3 – Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 13 de novembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001484-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES ARAUJO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001484-60.2018.8.11.0021 1 – Considerando a impossibilidade de 

autocomposição, porquanto trata a demanda de interesses indisponíveis e 

tendo em vista que os procuradores do INSS não dispõem de poderes 

para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 

– Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 3 – Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 13 de novembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001443-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DOS SANTOS BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001443-93.2018.8.11.0021 1 – Considerando a impossibilidade de 

autocomposição, porquanto trata a demanda de interesses indisponíveis e 
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tendo em vista que os procuradores do INSS não dispõem de poderes 

para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 

– Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 3 – Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 13 de novembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001506-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARACAIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001506-21.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 3 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 13 de novembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001507-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO INACIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001507-06.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 3 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 13 de novembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001524-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA CANDIDA PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001524-42.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 3 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 13 de novembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001552-10.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 3 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 13 de novembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SORANZO KLANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO SORANZO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO do advogado da parte 

promovente da decisão de ID nº 16480955 e da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada nos autos para o dia 25/01/2019 AS 13:15 horas 
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(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN ADRIANA BRIETZKE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 13:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64790 Nr: 1811-30.2015.811.0020

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVS, EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANA VAZ SOUSA, Cpf: 

98877518120, Filiação: Dalva Vaz Sousa e Julio Pereira de Sousa, natural 

de Mineiros-GO, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Guarda com pedido liminar de 

guarda provisória, movida pela Sra. Gilda Maria dos Santos, em favor da 

menor impúbere E. N. F. de S. e em face de JULIANA VAZ SOUSA, 

genitora da menor.

Despacho/Decisão: Código n.° 64790Vistos.Defiro o requerido na 

referência 55, DEVENDO a Senhora Gestora providenciar o 

necessário.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.Alto Araguaia - MT, 24 de setembro de 2018.IVAN LÚCIO 

AMARANTEJuiz 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, POLIANA FLEDERICO 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 05 de novembro de 2018

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83929 Nr: 3474-43.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES, 

Cpf: 80079865100, Rg: 1.109.994-1, Filiação: Maria Costa Rodrigues, data 

de nascimento: 21/09/1976, brasileiro(a), natural de Alto Araguaia-MT, 

solteiro(a), pedreiro ( dc* ), Telefone 66 9 9606-8990. 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: Trata-se de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, em desfavor de Ronan Jackson Costa 

Rodrigues, pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB. Consta nos 

autos que na data do fato a Polícia Militar recebeu informações, acerca de 

condutas ilegais praticadas pelo denunciado, posteriormente os milicianos 

lograram êxito em localizar o denunciado, conduzindo uma motocicleta e 

em visível estado de embriaguez. Proceder a CITAÇÃO editalícia do 

denunciado RONA JACKSON COSTA RODRIGUES acima qualificado, tendo 

em vista as certidões negativas de citação, o denunciado foi procurado 

em todos os endereços fornecidos nos autos, bem como foram 

empreendidos esforços a fim de localizar o seu paradeiro, as quais foram 

inexitosos.

Despacho: Vistos.Verifica-se que há indícios suficientes de autoria, bem 

como a materialidade do fato está devidamente evidenciada por meio dos 

elementos de prova constantes nos autos. Outrossim, a denúncia atende 

aos requisitos do artigo 41 do CPP e ausentes as hipóteses de rejeição 

previstas no artigo 395 do mesmo diploma processual, não restando 

motivos para sua rejeição, razão pela qual considero necessária a 

instrução do feito para melhor elucidação dos fatos.Desta forma, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de 

RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES, como incurso nas disposições do 

artigo 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.Tendo em vista a proposta 

de suspensão condicional do processo e considerando que a certidão de 

antecedentes já fora juntada, designo audiência para o dia 28.11.2017, às 

13h30 min(MT).Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se e intime-se o 

denunciado, constando que o prazo para resposta iniciará a partir da 

solenidade, caso não aceite a proposta ou haja algum impedimento para o 

oferecimento em audiência.Expeça-se o necessário.Às providências. 

Cumpra-se.Alto Araguaia/MT, 27 de setembro de 2017.LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHOJuiz 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, POLIANA FLEDERICO 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 09 de novembro de 2018

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63259 Nr: 1068-20.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO CARLOS 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): PAULO SÉRGIO CARLOS DA SILVA, Cpf: 

59277394153, Rg: 29.068.452, Filiação: Zilma Alves Bonifácio e Leônidas 

Carlos da Silva, data de nascimento: 28/01/1973, brasileiro(a), natural de 

Mineiros-GO, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66/9963-1936. 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: Trata-se de Ação Penal, movida pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, em face de Paulo Sérgio Carlos da Silva, pelas 

seguintes motivações fáticas e jurídicas; Consta nos autos do Inquérito 
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Policial que no dia 27 de abril de 2015, o denunciado, por meio de palavras, 

prometeu causar mal injusta à Vítima A. P. R. L. sendo o mesmo 

denunciado com incurso na pena do artigo 147, caput, do Código Penal, 

com implicações da Lei 11.340/2006.

Despacho: Vistos em correição.Após o recebimento da denúncia, o réu 

não foi localizado para citação, conforme Ref. 23 e Ref. 36, estando em 

local incerto e não sabido.Dessa forma, entendo ser necessária a 

aplicação do disposto no art. 361 do CPP; assim, CITE-SE o denunciado, 

POR EDITAL, pelo prazo de 15 (quinze) dias.Oficie-se ao Superintendente 

do Sistema Prisional Estadual para que informe se o réu encontra-se em 

cumprimento de pena/detido (Súm. 351 STF), indicando, em caso positivo, 

a Unidade Prisional correspondente, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Transcorrido o referido prazo, sem manifestação do acusado, dê-se 

vistas dos autos ao MPE.Ciência ao MPE.Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Às providencias. Alto Araguaia–MT, 09 de abril de 

2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz 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, POLIANA FLEDERICO 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 31 de outubro de 2018

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32634 Nr: 173-98.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIMAR BATISTA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT, MAXIMILIAN JOSÉ BEIJO GONSALEZ - 

OAB:11.225-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXIMILIAN JOSÉ BEIJO 

GONSALEZ - OAB:11.225-B/MT

 Código n.° 32634

Vistos.

A fim de evitar dúvidas quanto aos cálculos apresentados pelas partes, 

tenho por bem determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial, para 

elaboração dos cálculos.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Alto Araguaia - MT, 12 de novembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67795 Nr: 3435-17.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MOREIRA ALBOEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 12 de novembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73061 Nr: 2214-62.2016.811.0020

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANESSA CRISTINA COVRE DOS 

SANTOS, Filiação: Valdelice Aparecida Covre e Jaime Covre. 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: Trata-se de Ação de Guarda com pedido liminar de 

guarda provisória, em face de VANESSA CRISTINA COVRE DOS SANTOS.

Despacho/Decisão: Código n.° 73061Vistos. DEFIRO o requerido pelo 

Parquet na referência 19, DEVENDO a Senhora Gestora providenciar o 

necessário. Ultrapassado o prazo da citação por edital, não 

comparecendo a Requerida, certifique. Atento a celeridade processual, 

não comparecendo a Requerida, desde já, nomeio a D. Advogada Dayana 

Azzulin Curi (OAB 13.963-A MT) como Curadora Especial, devendo 

patrocinar a defesa; registrando que os honorários serão arbitrados ao 

final da lide. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.Alto Araguaia - MT, 23 de outubro de 2018.IVAN LÚCIO 

AMARANTEJuiz 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, POLIANA FLEDERICO 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 31 de outubro de 2018

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000654-97.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO, 

SR. JOSÉ PEREIRA FELIZARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000654-97.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA RITA DO 

ARAGUAIA-GO, SR. JOSÉ PEREIRA FELIZARDO Vistos. 1. Trata-se de 

epístola proveniente do Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE MINEIROS/GO, observado na espécie os dizeres do artigo 

260 e seguintes do NCPC. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos 

legais, DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a) diligente gestor(a) judiciário(a). 3. Acerca da distribuição 

e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, 

conforme disposição da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente 

gestor(a) judiciário(a) com a correta identificação dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000286-88.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

STANRLLY NOGUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado 

da audiência designada para o dia 18/03/2018 às 12h00min (MT) que será 

realizada no CEJUSC desta comarca. Alto Araguaia, 13 de novembro de 

2018. JANDIRA DE BRITO LIMA E SILVA Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: - Rua Onildo Taveira 

S/n, Bairro: Vila Aeroporto Cidade: Alto Araguaia-MT Cep:78780000 - 

Fone: (66) 3481-1244

Ato Ordinatório Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000449-68.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHAN WILSON TAVARES OAB - MG141255 (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA DE CASTRO OAB - MG122666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

A R A G U A I A  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1000449-68.2018.8.11.0020; Valor causa: $33,154.92; Tipo: Cível; 

Espécie: PROTESTO (191)/[ACESSÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 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 Requerente para, no prazo de 5 dias, providenciar o preparo da 

carta precatória expedida. Alto Araguaia - MT, 13 de novembro de 2018 

IGOR CAVALCANTE DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000449-68.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHAN WILSON TAVARES OAB - MG141255 (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA DE CASTRO OAB - MG122666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, 

da audiência designada para o dia 12/12/2018 às 12h00min (MT) que se 

realizará no CEJUSC desta comarca. Alto Araguaia , 13 de novembro de 

2018. JANDIRA DE BRITO LIMA E SILVA Auxiliar Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: Rua Onildo Taveira 

S/n, Bairro: Vila Aeroporto Cidade: Alto Araguaia-MT Cep:78780000 - 

Fone: (66) 3481-1244

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 21728 Nr: 2094-34.2007.811.0020

 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: MARIA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:1585287 Matricu

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores depositados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15449 Nr: 1696-58.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BONFIM DE OLIVEIRA, WILLIAM SANTOS 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15419 Nr: 1682-74.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALVES GONÇALVES, WILLIAM SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 
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adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15156 Nr: 1427-19.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALÍCIO NAVES PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20917 Nr: 1345-17.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDINO FLEDERICO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores depositados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 2132 Nr: 2662-21.2005.811.0020

 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: ALEXANDRE SANCHES, JOSÉ ALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEL ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS CELIO ALVES 

CARDOSO - OAB:6584-B, Jairo Marques de Cristo - OAB:10.289/MS, 

MARIO XAVIER MARTINS - OAB:18.619/MS, WILLIAM SANTOS 

ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10192/MT

 Desta maneira, com base nos fatos e fundamentos apresentados, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM REJEITO-OS, nos 

termos do §5° do artigo 1.024 do Código de Processo Civil. No mais, 

quanto à petição de fls. 738/774 que requer a substituição processual dos 

herdeiros do de cujus José Alves de Queiroz, DEFIRO a substituição 

processual, DEVENDO o Senhor Gestor providenciar o necessário; quanto 

aos demais pedidos, dou por prejudicado, uma vez que já consta sentença 

proferida nos autos. No mais, atento ao principio da celeridade processual, 

em caso de recurso apresentado pelos Requerentes, intimem-se os 

Requeridos para contrarrazões.Intimem-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências.Alto Araguaia – MT, 12 de 

novembro de 2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15418 Nr: 1681-89.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DA SILVA MESQUITA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15158 Nr: 1429-86.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA, WILLIAM SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15424 Nr: 1630-78.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVANI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15436 Nr: 1683-59.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA FERREIRA DA SILVA, WILLIAM SANTOS 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15432 Nr: 1638-55.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NAVES, WILLIAM SANTOS 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 292 de 683



 Cod. Proc.: 15446 Nr: 1693-06.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO THEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15162 Nr: 1433-26.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES, WILLIAM 

SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15438 Nr: 1685-29.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES, WILLIAM 

SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32939 Nr: 477-97.2011.811.0020

 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: ABIGAIR MENDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYNER CARVALHO MEDEIROS - 

OAB:14.779-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores depositados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15557 Nr: 1756-31.2005.811.0020

 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: MARGARIDA MARIA HENRIQUE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: A V S NERI & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:MT/8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27033 Nr: 1444-16.2009.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores depositados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30836 Nr: 1522-73.2010.811.0020

 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: ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, VALDEMIRO 

RODRIGUES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores depositados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51081 Nr: 253-28.2012.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYNER CARVALHO MEDEIROS - 

OAB:14.779-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores depositados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70765 Nr: 994-29.2016.811.0020

 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: MAURO VIEIRA PERES, MARIA EUNICE CANDIDO LOPES 

PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Vistos.

1. Em que pese a presente demanda encontrar-se apta para julgamento, 

este deverá ocorrer em conjunto com as demais ações apensas. Desse 

modo, RENOVE-SE a conclusão destes autos apenas quando os demais 

processos apensos estiverem aptos para julgamento.

 2. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 05 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 7861 Nr: 189-33.2003.811.0020

 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: ANTÔNIO HAGEMEIER ROCHA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL JOÃO ABDO, FRANCISCO MESSIAS 
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SOUZA MATOS, JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, WILSON FERREIRA 

MACHADO, ALTAMIRO GOMES SANTANA, EDUARDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO XAVIER MARTINS - 

OAB:18.619/MS

 Código n.º 7861Vistos.. Feito estes registros, tenho que o retorno regular 

do processamento do feito conforme determinado pelo E.TJ/MT, deve-se 

pautar a partir do momento do pedido de desistência da ação pelos 

Requerentes. Por este giro, dispõe o §4º do artigo 485 do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Artigo. O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)VIII – homologar a desistência da ação; (...)§4º - Oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação”.Assim, considerando que, apesar de constar outros Requeridos, 

apenas o Requerido Sr. Jose Alves de Queiroz apresentou contestação 

anterior ao pedido de desistência da ação apresentado pelos Requentes, 

DETERMINO: I – INTIME-SE o Requerido José Alves de Queiroz via seu D. 

Advogado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sob o pedido 

de desistência apresentado pelos Requerentes; sob pena de preclusão e 

extinção imediata do feito; II – INTIMEM-SE os demais Requeridos via edital 

(prazo de 15 dias), uma vez que não foram localizados pelos Oficiais de 

Justiça em 02 (dois) momentos que foram tentadas suas citações, 

corroborado pelo fato do feito tramitar há mais de 15 (quinze) anos sem o 

comparecimento dos mesmos aos autos, mesmo que espontâneo; para se 

manifestarem sobre o pedido de desistência apresentado pelos 

Requerentes, sob pena de preclusão e extinção imediata do feito; e,III – 

cumpridos as determinações retro, e ultrapassado os prazos, certifique e 

tornem os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências.Alto Araguaia – MT, 09 de 

novembro de 2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 2133 Nr: 33-94.1993.811.0020

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEL ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SANCHES, JOSÉ ALVES DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10192/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT, ZAID ARBID - 

OAB:1822A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO PIRES RAMOS - 

OAB:19616/SP, MARIO XAVIER MARTINS - OAB:18.619/MS

 Desta maneira, com base nos fatos e fundamentos apresentados, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM REJEITO-OS, nos 

termos do §5° do artigo 1.024 do Código de Processo Civil. No mais, 

quanto à petição de fls. 488, dou por prejudicado, haja vista o não 

provimento dos embargos de declaração, DEVENDO o Senhor Gestor 

providenciar o necessário. No mais, atento ao principio da celeridade 

processual, em caso de recurso apresentado pelos Requerentes, 

intimem-se os Requeridos para contrarrazões.Intimem-se. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.Alto Araguaia – MT, 

12 de novembro de 2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3008 Nr: 91-24.1998.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI EVANDRO KLASENER, MILTON 

DARVANI KLASENER, BENJAMIM KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3.581-A MT., GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842 

A /MT, Sandro Pissini Espíndola - OAB:198.040-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, via 

telefone 66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a 

serem percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de 

recibo original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 12 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

Decisão

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000449-68.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHAN WILSON TAVARES OAB - MG141255 (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA DE CASTRO OAB - MG122666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000449-68.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: BASE 

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP Vistos. 1. Trata-se 

declaratória de inexigibilidade de título com pedido de tutela de urgência 

proposta por H. A. PIMENTA E CIA LTDA contra BASE CORRETORA DE 

MERCADORIAS LTDA, ambos qualificados nos autos, requerendo, 

inicialmente, a concessão da tutela de urgência, para que este juízo 

determine a inexigibilidade de boletos e impeça a inclusão do nome do 

autor nos cadastros de restrição ao crédito. 2. Desta forma, preenchidos 

os requisitos legais do artigo 319 e seguintes do CPC/2015, RECEBO a 

petição inicial sub examine, que tramitará segundo o rito comum, conforme 

art. 318 do CPC/2015. 3. Pleiteia a reclamante tutela de urgência, com 

fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015. 4. Compulsando a 

petição inicial, bem como os documentos a ela colacionados, entendo que 

a tutela de urgência deve ser deferida, diante da demonstração da 

probabilidade do direito, bem como da presença do perigo do dano ou 

risco ao resultado útil do processo, explico: 5. Reclama o “caput” do art. 

300 do CPC que o juiz, para conceder a tutela de urgência, disponha, nos 

autos, “de elementos que evidenciem a probabilidade do direito” 

(pressuposto comum básico) e a isso se soma uma das seguintes 

situações: a) perigo de dano; b) risco ao resultado útil do processo. Há 

sempre uma exigência indispensável – a probabilidade do direito do autor, 

apta para formar o convencimento do juiz sobre a verossimilhança do 

alegado, como fundamento do pedido. Denominamos esse pressuposto de 

comum, por não poder faltar jamais, devendo conjugar-se 

necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, sempre 

presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de tutela de urgência. 

Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, somando-se ao 

comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar ausente é a 

probabilidade do direito, casada com qualquer dos pressupostos que 

denominamos de particulares ou específicos. 6. Feita essa consideração 

passo à análise dos requisitos. 7. “In casu”, o fumus boni iuris que alega 

possuir a parte reclamante está devidamente presente no bojo dos autos, 

pois esta afirma desconhecer a dívida junto à reclamada, que ensejou o 

protesto e negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como comprovou a existência da referida restrição (id 16112069). 8. 

Vislumbro, lado outro, o “periculum in mora”, porquanto a permanecer a 

situação como se encontra, a restrição ao crédito ao reclamante 

prosseguirá, o que acabará por inviabilizar o seu dia a dia negocial, ante a 

falta de crédito perante o mercado e agentes financeiros. 9. Outrossim, 

também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o 

perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o § 3º, do art. 300, do 

CPC/2015, a contrario sensu. 10. A propósito, destaco a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM 

PRIMEIRO GRAU – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

CONCESSIVOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Esta Corte tem 
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decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o 

apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão 

dos efeitos dos protestos nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - 

Medida Cautelar nº 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro 

Filho) DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)” 11. Assim 

entendendo, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela de 

urgência feito pelo(a) Requerente e DETERMINO à parte requerida que 

proceda à imediata exclusão do nome da parte autora, de qualquer 

cadastro de inadimplentes, bem como DETERMINO a suspensão do 

protesto referente ao documento n. 14.732.164/0001-18, protocolos n. 

86581 e n. 86582, cuja apresentação ocorreu no dia 21/09/2018, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite 

máximo de 10 (dez) salários mínimos, com início a partir do 

descumprimento da medida, ora deferida, sendo esta revertida em favor 

da parte autora, consoante artigo 537 e seguintes do CPC. 12. Sem 

prejuízo da determinação acima, OFICIE-SE o órgão de proteção ao crédito, 

bem como ao Cartório do 2º Ofício de Alto Araguaia a fim de que proceda 

a remoção do nome da parte reclamante, nos termos acima consignados, 

no prazo de 10 (dez) dias. 13. Nos termos do artigo 334 do CPC/2015, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

12 horas (MT). 14. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015. 15. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC/2015). 16. 

CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, 

art. 334, CPC/2015). 17. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-26.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA ROCHA MORAES (REQUERENTE)

LAURA CRISTINA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT11049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010140-26.2014.8.11.0020; Valor causa: R$ 15.178,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LAURA CRISTINA MORAES, ROSALIA ROCHA MORAES 

Parte Ré: REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. 1. Em 

razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

reformada. Desta forma, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e 

baixas de estilo conforme CNGC/MT. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010334-55.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO OAB - MT0020129A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RODRIGUES FARIA OAB - DF0019356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES FARIA OAB - DF0019356A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010334-55.2016.8.11.0020; Valor causa: R$ 28.021,51; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PLANOS 

DE SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ZAIDONIR REZENDE ARAUJO 

Parte Ré: REQUERIDO: UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO VISTOS, O autor alega que sempre quitou seu 

contrato de plano de saúde junto a reclamada de forma regular, e que, ao 

tentar realizar tratamento médico para fertilização in vitro, teve a cobertura 

negada. Dessa forma requereu liminarmente a imediato restabelecimento 

ao plano de saúde, e no mérito, o pagamento de indenização por danos 

morais e materiais haja vista os prejuízos que a não cobertura lhe causou. 

Em sua contestação, a primeira reclamada arguiu a preliminar de ausência 

de requisitos para gratuidade de justiça, e no mérito a improcedência dos 

pedidos formulados na exordial por ausência de pressuposto para a 

afirmação da sua responsabilidade civil. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Não acolho a preliminar de mérito quando a impugnação 

de gratuidade de justiça, haja vista que os juizados especiais têm como 

premissa em sede de primeira instancia a isenção de custas e honorários 

advocatícios por tratar-se de rito especial. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: Apesar do que exposto pela 

parte reclamante, no momento de realizar o contrato de plano de saúde, 

este na sua clausula n. 8.1, D, determinou que não haveria cobertura para 

os casos de inseminação artificial. Noutra senda, outra interpretação não 

há para a Lei n. 9.656/98, art. 10, III, pois além nem existir revogação 

parcial, o presente artigo demonstra a exclusão da referida modalidade de 

tratamento a ser opção de contratação pelo plano de saúde e contratante. 

Em recente decisão o STJ expos o seguinte entendimento: CONSUMIDOR. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE. PLANEJAMENTO 

FAMILIAR. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. 

ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR. RESOLUÇÃO NORMATIVA 338/2013. FUNDAMENTO NA 

LEI 9.656/98. 1. Ação ajuizada em 21/07/2014. Recurso especial interposto 

em 09/11/2015 e concluso ao gabinete em 02/09/2016. Julgamento: 

CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se a inseminação artificial por 

meio da técnica de fertilização in vitro deve ser custeada por plano de 

saúde. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos 

de declaração. 4. A Lei 9.656/98 (LPS) dispõe sobre os planos e seguros 

privados de assistência à saúde e estabelece as exigências mínimas de 

oferta aos consumidores (art. 12), as exceções (art. 10) e as hipóteses 

obrigatórias de cobertura do atendimento (art. 35-C). 5. A Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com a autorização prevista no art. 

10, §4º, da LPS, é o órgão responsável por definir a amplitude das 

coberturas do plano-referência de assistência à saúde. 6. A Resolução 

Normativa 338/2013 da ANS, aplicável à hipótese concreta, define 

planejamento familiar como o “conjunto de ações de regulação da 

fecundidade que garanta direitos de constituição, limitação ou aumento da 

prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal” (art. 7º, I, RN 338/2013 ANS). 

7. Aos consumidores estão assegurados, quanto à atenção em 

planejamento familiar, o acesso aos métodos e técnicas para a concepção 
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e a contracepção, o acompanhamento de profissional habilitado (v.g. 

ginecologistas, obstetras, urologistas), a realização de exames clínicos e 

laboratoriais, os atendimentos de urgência e de emergência, inclusive a 

utilização de recursos comportamentais, medicamentosos ou cirúrgicos, 

reversíveis e irreversíveis em matéria reprodutiva. 8. A limitação da lei 

quanto à inseminação artificial (art. 10, III, LPS) apenas representa uma 

exceção à regra geral de atendimento obrigatório em casos que envolvem 

o planejamento familiar (art. 35-C, III, LPS). Não há, portanto, abusividade 

na cláusula contratual de exclusão de cobertura de inseminação artificial, 

o que tem respaldo na LPS e na RN 338/2013. 9. Recurso especial 

conhecido e provido. (REsp 1590221 / DF RECURSO ESPECIAL 

2016/0067921-3, Relatora Nancy ANDRIGHI Órgão Julgador T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data do Julgamento 07/11/2017); Diante disso, ante a 

possibilidade de negativa do plano de saúde para a realização do 

tratamento/procedimento cirúrgico não há que se falar em indenização por 

danos morais, bem como em danos materiais. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, NÃO ACOLHO a preliminar de 

mérito suscitada, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-35.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE ALMEIDA BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALTO ARAGUAIA-MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000350-35.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 23.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DAYANE 

ALMEIDA BORGES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DE ALTO ARAGUAIA-MT Vistos. A parte 

autora alega que possui um credito de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) 

a receber da reclamada em razão do não pagamento de cheques emitidos, 

a título de pagamento de gratificações. Em contestação, a reclamada alega 

que não há demonstrado nos autos contrato de prestação de serviços, 

bem como não possui situação financeira favorável ao pagamento das 

supostas dividas contraídas. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Em que pese as alegações da reclamante, forçoso 

concluir que o valor requerido condiz com o postulado, uma vez que 

somente se demonstra por meios dos títulos a existência de quatro 

cheques, os quais não foram quitados, visto que devolvidos pela alínea n. 

25. Assim, conforme se verifica nos documentos acostados, a reclamante 

faz jus somente ao recebimento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez 

que é a soma dos cheques emitidos. Assim, tenho que uma vez afirmado 

pela parte autora o não recebimento dos cheques, cumpria a essa última 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito da primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o 

que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado parcialmente 

procedente. Por outro lado, a simples alegação de insuficiência financeira 

não tem o condão de ilidir a responsabilidade do reclamado em adimplir 

conforme o pactuado. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de cobrança, a 

ser acrescido de juros de 1% a.m. incidente desde o vencimento dos 

títulos emitidos conforme instrumento particular de confissão de dívida, ou 

seja, 25/07/2017 (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária desde a citação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-86.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ROMUALDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000269-86.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARTA ROMUALDO PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes, 

razão pela qual realizou pedido de litigância por má-fé pugnando por ter a 

reclamada dado azo a presente demanda pleiteando por direito indevido. É 

o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de incompetência deste juizado 

especial quanto a necessidade de se produzir matéria de ordem complexa, 

uma vez que junto aos autos existem elementos suficientes para 

julgamento da demanda, sem a real necessidade de se produzir tal prova. 

Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos vejo que 

deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão 

vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a contratação 

de crédito/débito onde consta a parte autora como cliente solicitante, vez 

que a autora firmou contrato de serviços bancários junto a parte ré, 

conforme contratos devidamente assinados. A parte autora, por sua vez, 

em impugnação, apenas se limitou a reafirmar a inicial, impugnando as 

documentações colacionadas pela parte ré. Destarte, com razão a 

requerida, vez que, para retirar o nome da parte autora dos órgãos de 

restrição ao crédito, necessário será o devido pagamento da obrigação. 

No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante da 

inadimplência da parte autora, não pode agora neste juízo requerer a 

devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. 

Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 
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indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, 

havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual 

age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da reclamante 

por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a 

reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de 

forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível neste 

momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Assim, merece guarida o 

pedido realizado pela parte reclamada quanto a litigância de má-fé com 

escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da parte 

reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos fatos. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

NÃO ACOLHO a preliminar de mérito suscitada, bem como JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 1% sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e 

atualizada desde a propositura da ação. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença 

proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-74.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JONESCLEIA GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria intimado a manifestar nos termos do Art. 1º do 

Provimento 68/2018 do CNJ no prazo de 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-67.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HUGUENEY GOMES (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 ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000322-67.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 950,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[LEI DE IMPRENSA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSANGELA 

HUGUENEY GOMES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, A parte autora alega que por 

oscilações/queda na sua rede elétrica, seus aparelhos eletrodomésticos: 

geladeira e máquina de lavar, ficaram inaptos para uso. Em sua 

contestação, a reclamada em preliminar pugna pela extinção do processo 

em razão da necessidade de realização de perícia técnica, no mérito 

afirma que não houve qualquer ilícito praticado em desfavor da autora, 

visto que não houve queda e/ou oscilações de energia na rede elétrica da 

reclamante no horário relatado. É o necessário, atendido o disposto no art. 

38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Após analisar 

detidamente os autos, concluo pela sua extinção sem resolução do mérito, 

tendo em vista a necessidade de realização de prova complexa, 

notadamente exame pericial, para desate da lide. Note-se que a parte 

reclamada em sede de preliminar suscitou a incompetência deste juízo por 

necessidade de se realizar prova pericial nos aparelhos sem uso após a 

suposta queda de energia. Nesse aspecto, somente esta prova pericial 

poderá nos esclarecer se o defeito apresentado nos eletrodomésticos 

adveio de queda e/ou oscilação na rede elétrica da parte autora. Atesto 

que apesar de acostado laudo técnico demonstrando a falha nos 

aparelhos, estes não são conclusivos, fazendo apenas supor o dano 

ocorrente. Todavia, a efetivação da prova pericial impõe rito complexo que 

não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais. 

Conforme dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade". Assim, é imperioso concluir que o 

Juizado Especial não tem competência para processar e julgar a presente 

demanda, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial 

complexa, impondo-se, assim, sua extinção, nos termos do art. 51, II, da 

Lei n. 9.099/95. Com efeito: “O procedimento simples e informal dos 

Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados.” (TJ/MT, 2ª TURMA RECURSAL, RECURSO 

CÍVEL INOMINADO Nº 2785/2010 CLASSE II - 1 - SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ). Por outro lado, deixo de ordenar a prévia 

intimação da parte autora nos termos do art. 51, §1º da Lei n. 9.099/95, eis 

que necessária apenas quando possível a correção do vício. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado o art. 51, II, 

da Lei n. 9.099/95, ante a reconhecida incompetência deste Juízo, 

determinando o arquivamento definitivo do processo, tão logo ocorra o 

trânsito em julgado. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-07.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE AUXILIADORA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000326-07.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ASSINATURA BÁSICA MENSAL, 

COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JAQUELINE AUXILIADORA ALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora alega que possui uma 

linha telefônica junto à reclamada, onde, sem sua autorização, fora 

realizada a contratação de serviços por ela não aderidos, razão pela qual 

requer a declaração da inexigibilidade do débito referente ao mês 08/2017, 

bem como indenização por danos morais. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 
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assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. A parte autora alega que possui 

uma linha telefônica junto à reclamada, onde, sem sua autorização, fora 

realizada a contratação de serviços telefônicos, razão pela qual requer a 

declaração de inexigibilidade de débito, uma vez que sua fatura de 

telefonia somou valor muito divergente do contratado, bem como 

indenização por danos morais. Em sua contestação, a reclamada afirma 

que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. 

Pois bem, primeiramente, instar consignar que a relação travada nestes 

autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Ademais disso, quanto à adução da 

reclamada de que houve sim contratação de serviços, vejo que apenas há 

aduções, sem qualquer tipo de comprovação. As telas apresentadas na 

contestação não fazem prova das contratações que aqui se discute. O 

que se demonstra ali é um cadastro, não havendo a certeza de que foi a 

parte reclamante quem procedeu àquelas. Contudo, da simples ocorrência 

de falha por parte da ré não resulta o dever de indenizar. É necessária a 

ocorrência do dano. E no presente caso, não restou evidenciado qualquer 

dano de ordem moral, senão vejamos. Em que pese a presente demanda 

se tratar de relação de Consumo, aplicável, portanto, a inversão do ônus 

da prova (art. 6º, VIII do CDC), em nenhum momento a parte autora 

comprovou a numeração de um único protocolo de atendimento quanto ao 

suposto pedido de cancelamento do serviço não contratado. Ora, os 

deveres de boa-fé e lealdade contratual não estão restritos à reclamada, e 

sim a ambas as partes. Mutatis mutandis, serve-se deste escólio 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇAS 

INDEVIDAS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005726989, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/10/2015). (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71005726989 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de 

Julgamento: 08/10/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 14/10/2015). Portanto, a situação 

narrada não faz presumir a ocorrência de abalo emocional à parte autora, 

ainda que, hipoteticamente, tenha lhe ocasionado prejuízo material. Além 

disso, não há descrição do suposto constrangimento experimentado pelo 

consumidor. Houve, no máximo, um simples aborrecimento. Evidente o 

aborrecimento causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito 

de personalidade da parte postulante, uma vez que não houve ofensas em 

público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer outros prejuízos 

materiais significativos, não passando, assim, de mero incidente 

contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte autora. E 

ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa 

Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de 

sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a 

reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar 

a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior Tribunal de Justiça, em caso 

análogo, já decidiu que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar 

do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias 

no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, Quarta Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 06.09.2004). Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

materiais e morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência destes pedidos. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto CONDENO a reclamada a promover, em definitivo, o cancelamento da 

fatura referente ao mês 08/2017, relativamente ao contrato objeto destes 

autos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança indevida 

realizada posteriormente à intimação da homologação desta decisão, a ser 

comprovada pela parte reclamante em sede de cumprimento de sentença. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-59.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CHAGAS DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000329-59.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIA CHAGAS DE MENEZES Parte Ré: REQUERIDO: 

PST ELETRONICA LTDA VISTOS, A autora alega que teve seu nome 

negativado pela parte ré, sendo que a dívida é ilegítima. Em sua 

contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados 

na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da sua 

responsabilidade civil. Realiza também pedido de condenação em litigância 

de má-fé e pedido contraposto no valor de R$ 283,25 (duzentos e oitenta 

e três reais e vinte e cinco centavos). É o necessário, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Pois bem, 

após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A 

reclamada juntou documentos que comprovam a contratação da prestação 

de serviços onde consta a parte autora como cliente solicitante, sendo 

estes, a cópia do contrato, inclusive com sua assinatura. A parte autora, 

por sua vez, em impugnação, apenas se limitou a reafirmar a inicial, 

informando que não assinou tal documento, bem como o endereço é de 

residência do seu ex-marido. Destarte, com razão a requerida, vez que, 

para retirar o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da autora, 

não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos danos 

morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum 

tempo a parte reclamante quitou de forma regular a prestações 
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contratadas, sendo-lhe impossível neste momento alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito ou até mesmo fraude. 

Outrossim, condeno a parte autora a pagar a parte reclamada a título como 

pedido contraposto formulado por esta, o valor de R$ 283,25 (duzentos e 

oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), correspondente aos meses 

em aberto, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c 

art. 398 do CC. Assim, merece guarida o pedido realizado pela parte 

reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois 

resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, 

alterando a verdade dos fatos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar outrora concedida, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos realizados na inicial extinguindo o 

processo com resolução de mérito, bem como JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto realizado pela ré em desfavor da autora 

condenando-a a pagar R$ 283,25 (duzentos e oitenta e três reais e vinte e 

cinco centavos) devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um 

por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ 

c/c art. 398 do CC, bem como a pagar à parte reclamada, a título de multa 

por litigância de má-fé, o valor de 1% sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-37.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NEIL BATISTA FERREIRA SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000324-37.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[LEI DE 

IMPRENSA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NEIL 

BATISTA FERREIRA SA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

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. 12044261, nem 

mesmo informou o motivo, demonstrando desinteresse no prosseguimento 

da demanda. Dessa forma, em razão da parte reclamante não ter 

comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 

12044261, 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. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-96.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENICE ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (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 ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000333-96.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 10.100,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ELENICE ALVES 

PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, VISTOS, A parte autora alega que contratou os serviços de TV por 

assinatura, com taxa de adesão de R$ 50,00 (cinquenta reais), porém o 

serviço nunca fora prestado. Em sua contestação, a reclamada afirma que 

não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Quanto a preliminar arguida, impugnando pedido de justiça 

gratuita, ressalta-se que os juizados especiais são regidos pela Lei n. 

9.099/95, que em seu art. 54, leciona: Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. Dessa forma, somente na eventualidade de 

interposição recursal é que tal pedido pode ser analisado, porquanto, 

tramitando em primeira instancia as partes gozam de isenção das taxas 

judiciárias. Vencida a preliminar, passo a análise do mérito. A parte autora 

alega que contratou os serviços de TV por assinatura ofertados pela 

reclamada, contudo, nunca usufruiu do mesmo, mormente tenha quitado a 

taxa de adesão no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. Pois bem, primeiramente, instar 

consignar que a relação travada nestes autos é uma relação de consumo 

regida pelo CDC. Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Ademais disso, quanto à adução da reclamada de que houve 

sim contratação de serviços, vejo que apenas há aduções, sem qualquer 

tipo de comprovação. As telas apresentadas na contestação não fazem 

prova do que aqui se discute. Contudo, da simples ocorrência de falha por 

parte da ré não resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do 

dano. E no presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de 

ordem moral, senão vejamos. Ora, os deveres de boa-fé e lealdade 

contratual não estão restritos à reclamada, e sim a ambas as partes. 

Mutatis mutandis, serve-se deste escólio jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇO NÃO 

CONTRATADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005726989, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 08/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005726989 RS, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 08/10/2015, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

14/10/2015). Portanto, a situação narrada não faz presumir a ocorrência 

de abalo emocional à parte autora, ainda que, hipoteticamente, tenha lhe 

ocasionado prejuízo material. Além disso, não há descrição do suposto 

constrangimento experimentado pela consumidora. Houve, no máximo, um 

simples aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a 

ponto de configurar atentado a direito de personalidade da parte 

postulante, uma vez que não houve ofensas em público por parte da ré e 

nem ocasionou quaisquer outros prejuízos materiais significativos, não 

passando, assim, de mero incidente contratual, sem qualquer abalo na 

reputação e na honra da parte autora. E ainda, a lição de MARIA CELINA 

BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura 

civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 

189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 
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plano expatrimonial em sentido estrito”. É que “o dano moral tem como 

causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, 

protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela da 

personalidade que foi instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, 

em particular e diretamente decorrente do princípio (fundante) da 

dignidade da pessoa humana (também identificado com o princípio geral de 

respeito à dignidade humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, 

o dano moral implica “banalizar a reparação das lesões de cunho 

expatrimonial”, razão pela qual conclui-se que “os tribunais, já de algum 

tempo, vêm tentando impedir que meros aborrecimentos do cotidiano 

passem a ser catalogados como geradores de dano moral, principalmente 

quando contornáveis por vias patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior 

Tribunal de Justiça, em caso análogo, já decidiu que “o mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão 

que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 

aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, 

Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 

06.09.2004). Trilha o mesmo caminho o pedido da parte autora para 

repetição do indébito, eis que não merece prosperar. Para que haja a 

repetição do indébito (art. 42 do CDC), necessário se faz a é necessário o 

binômio: cobrar quantia indevida e o pagamento dessa quantia em 

excesso, assim ambos os requisitos não estão satisfeitos na pretensão 

da parte autora. Ainda, é importante esclarecer a última parte do parágrafo 

único do artigo 42, “engano justificável”, o que se fará nas palavras do 

doutrinador Leonardo Garcia, vejamos: “Para aferição do "engano 

justificável" é preciso analisar se não houve culpa por parte do 

fornecedor. Se ele provar que não houve negligência, imprudência ou 

imperícia de sua parte, ficará isento de indenizar o consumidor pelo dobro 

da quantia cobrada. (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do 

Consumidor. Código Comentado e Jurisprudência. 5ª ed. Niterói, RJ: 

Impetus, 2009. p. 260.).” Dessa forma, a devolução na forma simples é 

medida imposta. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos materiais e morais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a parcial procedência 

destes pedidos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código 

de Processo Civil, NÃO ACOLHO a preliminar suscitada e, no mérito, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, 

para tanto CONDENO a reclamada a devolver em sua forma simples a 

parte reclamante o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a título de danos 

materiais, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir do evento danoso, dia 20/10/2017, sumula 

43 do STJ c/c art. 398 do CC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-06.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS SOARES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA OAB - GO23457 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000339-06.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 20.168,26; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI Parte Ré: 

REQUERIDO: IRMAOS SOARES S/A VISTOS, A parte autora alega que 

adquiriu produtos de materiais para construção junto a reclamada, 

contudo, os mesmos não foram entregues em sua totalidade. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não ilegalidade no procedimento, 

uma vez que os produtos deveriam ter sido retirados na loja. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. A parte autora alega que adquiriu produtos de materiais 

para construção junto a reclamada, contudo, os mesmos não foram 

entregues em sua totalidade. Em sua contestação, a reclamada afirma que 

não ilegalidade no procedimento, uma vez que os produtos deveriam ter 

sido retirados na loja. Pois bem, primeiramente, instar consignar que a 

relação travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré não 

resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no 

presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, 

senão vejamos. Ora, os deveres de boa-fé e lealdade contratual não 

estão restritos à reclamada, e sim a ambas as partes. Portanto, a situação 

narrada não faz presumir a ocorrência de abalo emocional à parte autora, 

ainda que, hipoteticamente, tenha lhe ocasionado prejuízo material. Além 

disso, não há descrição do suposto constrangimento experimentado pela 

consumidora. Houve, no máximo, um simples aborrecimento. Evidente o 

aborrecimento causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito 

de personalidade da parte postulante, uma vez que não houve ofensas em 

público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer outros prejuízos 

materiais significativos, não passando, assim, de mero incidente 

contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte autora. E 

ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa 

Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de 

sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a 

reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar 

a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior Tribunal de Justiça, em caso 

análogo, já decidiu que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar 

do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias 

no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, Quarta Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 06.09.2004). Trilha o mesmo 

caminho o pedido da parte autora para repetição do indébito, eis que não 

merece prosperar. Para que haja a repetição do indébito (art. 42 do CDC), 

necessário se faz a é necessário o binômio: cobrar quantia indevida e o 

pagamento dessa quantia em excesso, assim ambos os requisitos não 

estão satisfeitos na pretensão da parte autora. Ainda, é importante 

esclarecer a última parte do parágrafo único do artigo 42, “engano 

justificável”, o que se fará nas palavras do doutrinador Leonardo Garcia, 

vejamos: “Para aferição do "engano justificável" é preciso analisar se não 

houve culpa por parte do fornecedor. Se ele provar que não houve 

negligência, imprudência ou imperícia de sua parte, ficará isento de 

indenizar o consumidor pelo dobro da quantia cobrada. (GARCIA, 

Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. Código Comentado e 
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Jurisprudência. 5ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2009. p. 260.).” Dessa forma, a 

devolução na forma simples é medida imposta. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

materiais e morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a parcial procedência de seu pedido. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto CONDENO a reclamada a devolver em sua forma simples a parte 

reclamante o valor de R$ 89,17 (oitenta e nove reais e dezessete 

centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigido e acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento 

danoso, dia 28/03/2017, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-21.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST 

(REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO OAB - MG164977 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000338-21.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 24.230,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST, BANCO 

CETELEM S.A. VISTOS, A parte autora alega que não contratou os 

empréstimos firmados junto as reclamadas, requerendo assim a nulidade 

dos mesmos com as respectivas indenizações. Em sua contestação, as 

reclamadas requerem a improcedência dos pedidos formulados na 

exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da sua 

responsabilidade civil. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

necessidade de perícia técnica arguida pela primeira ré, uma vez que a 

similitude entre as assinaturas firmadas pelo autor, nos documentos como 

procuração, documento pessoal e contratos. Não acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que da análise dos documentos carreados, 

claramente se demonstra a contratação de empréstimo junto a reclamada, 

ainda que tenha havido a sucessão conforme alegada. Superada as 

preliminares, passo a análise do mérito. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: As reclamadas juntaram 

documentos que comprovam que as contratações, ou seja, comprovando 

a relação jurídica entre as partes, bem como as devidas ordens de 

pagamento dos empréstimos realizados. Contudo, conforme já 

mencionado, as promovidas demonstraram a origem dos débitos, as 

contratações junto as reclamadas, o que desconfigura seu 

desconhecimento e/ou a existência de fraude perante a reclamação 

interposta. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REJEITO as preliminares de mérito, e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 1. HOMOLOGO a sentença 

proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-36.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000337-36.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 36.669,28; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BMG VISTOS, A parte 

autora alega que não contratou os empréstimos firmados junto as 

reclamadas, requerendo assim a nulidade dos mesmos com as 

respectivas indenizações. Em sua contestação, as reclamadas requerem 

a improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência de 

pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 

reclamado BANCO BMG, uma vez que da análise dos documentos 

carreados, claramente se demonstra que a contratação de empréstimo 

fora realizada com parte diversa, sem qualquer participação do mesmo. 

Ante a manifesta improcedência da demanda, desconsidero neste 

momento a apreciação das preliminares arguidas pela reclamada BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Superada a preliminar, passo a análise do 

mérito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos vejo 

que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão 

vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam que as 

contratações, ou seja, comprovando a relação jurídica entre as partes, 

bem como as devidas ordens de pagamento dos empréstimos realizados. 

Contudo, conforme já mencionado, a promovida demonstrou a origem dos 

débitos, a contratação junto a reclamada, o que desconfigura seu 

desconhecimento e/ou a existência de fraude perante a reclamação 

interposta. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, ACOLHO a preliminar de mérito quanto a ilegitimidade 

passiva da reclamada BANCO BMG S/A e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. PROMOVA a secretaria 

a exclusão da reclamada BANCO BMG S/A do polo passivo desta 

demanda. 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 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56070 Nr: 1820-60.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER XAVIER DE OLIVEIRA, M.V. GUENZE 

& CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZIS PEREIRA 

FILHO - OAB:5581, ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - 

OAB:12.624/MT

 Vistos.

1. Considerando o que assevera o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição 

Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação, deve o processo seguir o seu curso normal.

 2. Desta forma, ACOLHO a manifestação ministerial retro e DECLARO o 

encerramento da instrução e, para cumprimento do art. 405 c/c art. 403 § 

3º do CPP, ABRA-SE vista às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, para a apresentação de memoriais finais.

3. Transcorrido o prazo encimado, e mediante correta triagem, à 

conclusão.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 09 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-08.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA LIMITADA/EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (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. 

1000824-08.2018.8.11.0008 Valor da causa: $14,872.12 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA LIMITADA/EPP 

Endereço: Rua Dionizio Benicio da Costa, 27, Centro, BARRA DO BUGRES 

- MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: EQUILIBRIO 

CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA Endereço: Rua TV Vista Alegre, nº 51, 

51, quadra 151, lote 14, Jardim Vista Alegre, BARRA DO GARÇAS - MT - 

CEP: 78600-000 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: 11/12/2018 Hora: 13:20. 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, 13 de novembro 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: 1000784-26.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL APARECIDO PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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. 

1000784-26.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,169.70 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EVANIL APARECIDO PINHO DE SOUZA Endereço: 

FREDERICO JOSET, 743, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA 

MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01321-001 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: 10/12/2018 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 
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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, 13 de novembro 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-26.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL APARECIDO PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ DE DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000784-26.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,169.70 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EVANIL APARECIDO PINHO DE SOUZA Endereço: 

FREDERICO JOSET, 743, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA 

MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01321-001 Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à audiência 

de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 10/12/2018 

Hora: 13:40, a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

Barra do Bugres - MT, 13 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 073/2018-DF

PEDRO DAVI BENETTI – MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro desta 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

Considerando o falecimento do Advogado militante nesta Comarca Dr. 

ROGÉRIO DE CAMPOS, ocorrido nesta data.

R E S O L V E:

Art. 1º. DECRETAR luto oficial, por 03 (três) dias, no Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis, faceo falecimento do referido Advogado, sem 

suspensão de expediente.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 13 de novembro de 2018

Pedro Davi Benetti. Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000930-38.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALETTI DEON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO(A))

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Impetrante para complementar 

o valor da diligência, conforme certidão de ID 16284667, devendo 

comprovar nos autos. MAYRA CORADI BRAGA Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000930-38.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO CALETTI DEON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO(A))

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Impetrante para complementar 

o valor da diligência, conforme certidão de ID 16284667, devendo 

comprovar nos autos. MAYRA CORADI BRAGA Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000780-57.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO DALLEPIANE (REQUERIDO)

JUSSARA RODRIGUES DALLEPIANE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000780-57.2018.8.11.0050; Valor causa: $3,022,705.68; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Intimação]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Nos termos da legislação em vigor, considerando a CERTIDÃO DE ID 

16329770, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por meio 

de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de outra diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá 

através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias 

Online", aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de 

que seja possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.

(a) Oficial de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 13 de 

novembro 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001192-85.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA DE ANDRADE FREITAS ROCHA OAB - MG137474 

(ADVOGADO(A))

RICARDO REZENDE ROCHA OAB - MG100942 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DE OLIVEIRA CUNHA OAB - MG95418 (ADVOGADO(A))

GERALDO EUSTAQUIO DA CUNHA OAB - MG63860 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GENEI MENDONÇA DE FREITAS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1001192-85.2018.8.11.0050; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Intimação]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos 

da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono 

os autos para INTIMAR a parte requerente, por meio de seu patrono 

constituído, para efetuar o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. 

Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 13 de novembro de 2018 MAYRA 

CORADI BRAGA Gestor(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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001192-85.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA DE ANDRADE FREITAS ROCHA OAB - MG137474 

(ADVOGADO(A))

RICARDO REZENDE ROCHA OAB - MG100942 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DE OLIVEIRA CUNHA OAB - MG95418 (ADVOGADO(A))

GERALDO EUSTAQUIO DA CUNHA OAB - MG63860 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GENEI MENDONÇA DE FREITAS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1001192-85.2018.8.11.0050; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Intimação]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos 

da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono 

os autos para INTIMAR a parte requerente, por meio de seu patrono 

constituído, para efetuar o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. 

Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 13 de novembro de 2018 MAYRA 

CORADI BRAGA Gestor(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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-91.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LUIZA CAMPISTA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS - PJe AV. RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

(65) 33822440 INICIAL - TUTELA ANTECIPADA NÚMERO DO PROCESSO: 

1001017-91.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: $10,731.94 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

JESSICA LUIZA CAMPISTA CABRAL Advogado do(a) REQUERENTE: 

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - MT0009445A 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela 

de urgência em razão de negativação indevida proposta por Jessica Luiza 

Campista Cabral em face de União Norte do Paraná de Ensino Ltda - 

UNOPAR, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o argumento de 

que cursou pelo período de 01 (um) mês Ciências Contábeis na unidade e 

em 04 de abril de 2018 realizou o cancelamento da matrícula nº 

201790266394, ocasião em que lhe fora informado que não havia dívidas, 

pois já havia quitado a mensalidade atual. Ressalta que mesmo assim teve 

seu nome negativado no valor de R$ 595,97 débito que afirma 

desconhecer. Requer, assim, a exclusão imediata da negativação 

informada. Vieram os autos conclusos. Decido. Para a concessão da 
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tutela de urgência, necessário se faz demonstrar a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300, do 

CPC. No caso versado observo que se faz presente a probabilidade do 

direito alegado pela documentação que demonstra o pedido de 

cancelamento da matrícula, sem cobrança de dívidas, a negativação 

efetivamente realizada pela reclamada, além do registro da ocorrência 

junto ao PROCON. Tais elementos são suficientes para demonstrar que a 

autora tomou providências necessárias para que houvesso o correto 

cancelamento da matrícula e a restrição indevida, após os trâmites 

necesários. Igualmente resta inconteste o perigo na demora, pois realizado 

o cancelamento de forma escorreita, a cobrança da dívida com a 

negativação gera prejuízos para que passa pela exposição indevida da 

cobrança. Desta feita, presentes elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e perigo da demora, defiro o pedido de tutela de 

urgência para determinar a imediata exclusão do nome da autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite do 

teto do juizado. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez que presentes os 

requisitos legais. Providencie-se o necessário para a realização de 

audiência de conciliação conforme prévio agendamento, citando-se a 

reclamada e intimando-se o autor, com as advertências legais. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 8 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente CLAUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-51.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DAMS DECORACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIA NERIS CARVALHO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000761-51.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

24/01/2019 13:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 09 de Novembro de 2018 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-70.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA CRUZ SOTT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000320-70.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI 

EXECUTADO: ADRIANA DA CRUZ SOTT Vistos. Defiro em parte o pedido 

da parte exequente tão somente para determinar nova citação da 

executada, pois conforme se infere da certidão do Oficial de Justiça ID 

14597816, a partir de agosto a executada estaria de volta na cidade. 

Assim, proceda-se à nova citação da executada, nos termos do despacho 

inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de novembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000321-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA CRUZ SOTT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000321-55.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI 

EXECUTADO: ADRIANA DA CRUZ SOTT Vistos. Defiro em parte o pedido 

de exequente para determinar seja realizada nova citação da executada, 

devendo o Sr Oficial de Justiça, em não sendo novamente localizada, 

realizar a citação por hora certa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de novembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001033-45.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO OLAIO GRANZOTTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000144-28.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALENCAR VIANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DE SOUZA TRANSPORTE - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMETRIO FREDERICO RIFFEL JORGE OAB - SC35910 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome do executado, 

conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal, 

querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado valor ou 

encontrado em valor mínimo, intime o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 5 de novembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000036-62.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMF EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Defiro em parte os pedido formulados pelo exequente no ID 

15522060. Expeça-se certidão da dívida, devendo o exequente retirá-la na 

Secretaria do Juizado, a fim de que, por meios próprios, promova a 

inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito. 

Prosseguindo, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do pedido 

levado a efeito pela parte exequente, já que, devidamente intimada, a parte 

executada não efetuou o pagamento objeto da lide. Com efeito, DEFIRO o 

bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do 

sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo exequente. Os autos 

deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, certifique-se e dê-se vista à parte executada, para 

que no prazo legal, querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser 

encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, intime o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Quanto ao pedido de constrição 

de veículo pelo sistema RENAJUD feito pela parte exequente nos 

presentes autos, importante consignar que o RENAJUD é um sistema em 

que se propicia a realização de um bloqueio no cadastro dos veículos em 

nome do proprietário, porém não serve a realização de penhora, pois em 

caso de bens móveis a penhora deve ser concreta e não simplesmente no 

sistema, devendo o credor indicar o local em que se encontram os 

veículos. Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não 

indicou a localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome da 

parte executada. De igual forma, deixo de realizar buscas no sistema 

INFOJUD, pois a parte reclamante não demonstra nos autos que realizou 

diligências a fim de encontrar bens da parte reclamada. Assim, após a 

tentativa de bloqueio via BACENJUD, caso infrutífera e não apresentados 

bens, será o processo extinto por ausência de bens, ressaltando que não 

será analisado novo pedido de RENAJUD e INFOJUD. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 5 de novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000306-86.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANILDE DE MATOS MARANGONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA IVANILDE DE MATOS MARANGONI OAB - PR85608 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PINTO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Vistos. De início, importante mencionar que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Posto isto, embora os exequentes não tenham demonstrado a 

modificação da situação econômica do executado, 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 BACEN JUD, que será juntado aos autos. 

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a 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. Quanto ao pedido de constrição de veículo pelo sistema 

RENAJUD feito pela parte exequente nos presentes autos, importante 

consignar que o RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização 

de um bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém 

não serve a realização de penhora, pois em caso de bens móveis a 

penhora deve ser concreta e não simplesmente no sistema, devendo o 

credor indicar o local em que se encontram os veículos. Sendo assim, 

indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não indicou a localização do 

veículo e nem mesmo se há veículos em nome da parte executada. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis/MT, 5 de novembro de 2018 Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010411-71.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZELLI & TOMAZELLI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITY PRODUCOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Vistos. Defiro em parte os pedido formulados pelo exequente no ID 

133398633. Expeça-se certidão da dívida, devendo o exequente retirá-la 

na Secretaria do Juizado, a fim de que, por meios próprios, promova a 

inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito. 

Prosseguindo, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do pedido 

levado a efeito pela parte exequente, já que, devidamente intimada, a parte 

executada não efetuou o pagamento objeto da lide. Com efeito, DEFIRO o 

bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do 

sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo exequente. Os autos 

deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, certifique-se e dê-se vista à parte executada, para 

que no prazo legal, querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser 

encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, intime o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Quanto ao pedido de constrição 

de veículo pelo sistema RENAJUD feito pela parte exequente nos 

presentes autos, importante consignar que o RENAJUD é um sistema em 

que se propicia a realização de um bloqueio no cadastro dos veículos em 

nome do proprietário, porém não serve a realização de penhora, pois em 

caso de bens móveis a penhora deve ser concreta e não simplesmente no 

sistema, devendo o credor indicar o local em que se encontram os 

veículos. Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não 

indicou a localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome da 

parte executada. De igual forma, deixo de realizar buscas no sistema 

INFOJUD, pois a parte reclamante não demonstra nos autos que realizou 

diligências a fim de encontrar bens da parte reclamada. Assim, após a 

tentativa de bloqueio via BACENJUD, caso infrutífera e não apresentados 

bens, será o processo extinto por ausência de bens, ressaltando que não 

será analisado novo pedido de RENAJUD e INFOJUD, bem como a 

intimação da parte executada para indicação de bens, por se tratar de 

providências atribuídas a parte exequente. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 5 de 

novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000398-98.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO MANOEL DE SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000398-98.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: CLODOALDO MANOEL DE SA 

Vistos. Defiro em parte os pedidos formulados pelo exequente na 

manifestação de ID 14130998. Expeça-se certidão da dívida, devendo o 

exequente retirá-la na Secretaria do Juizado, a fim de que, por meios 

próprios, promova a inclusão do nome do executado nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ademais, devidamente intimado não efetuou o 

pagamento objeto da lide, razão pela qual se faz necessária a penhora 

online, pedido que igualmente assiste razão ao promovente. DEFIRO o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 307 de 683



bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do 

sistema BacenJud, conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, certifique-se e intimem-se às partes executadas, para que no 

prazo legal, querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser 

encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, intime o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sendo desde já indeferido o 

pedido já formulado de pesquisa junto ao RENAJUD e INFOJUD por se 

tratar de providências atribuídas a parte. Após a tentativa de bloqueio via 

BACENJUD, caso infrutífera e não apresentados bens, será o processo 

extinto por ausencia de bens, ressaltando que não será analisado novo 

pedido de RENAJUD E INFOJUD. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 07 de 

agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000017-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA VANESSA SOUZA PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000017-56.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Sexta-feira, 09 de Novembro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001785-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(RÉU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, 

acerca da audiência de conciliação/mediação designada para o dia 

22/01/2019, às 17h10min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao 

edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) cliente na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 13 de novembro de 

2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001542-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

P. N. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

DANIELA APARECIDA EVANGELISTA NOZAKI OAB - 025.484.811-74 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para impugnar a contestação id. 15592226, no prazo 

legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000834-20.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA ISMERIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para impugnar(em) a contestação id. 14811367, no prazo 

legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

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

Processo Número: 1000811-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

T. N. L. S. (AUTOR(A))

G. L. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANNE FRANCIELLE MORAIS BASTOS OAB - GO38894 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para impugnar(em) a contestação e documentos id. 

16146323, no prazo legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001453-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO RAMOS DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para impugnar(em) a contestação e documentos id. 

14896937, no prazo legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 13 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001508-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. R. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. D. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para se manifestar(em) acerca do pagamento do débito, 

conforme petições e documentos id. 16392505, 1613725, no prazo de 05 

(cinco) dias, ou requeira o que entender de direito. É o que me cumpre. 
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Campo Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000414-15.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 

15,760.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. 

Ato contínuo, impulsiono o feito a fim de intimar a parte recorrida para que 

apresente suas contrarrazões. CAMPO VERDE, 12 de novembro de 2018 

EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, 

CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 TELEFONE: (66) 

34192233

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENISON RAFAEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora na pessoa de seu procurador, para, no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO RONNIS EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou depósito judicial do valor da 

condenação, requerendo, portanto, a extinção da ação (ID 16310304). A 

parte Exequente, por sua vez, pugna pelo levantamento do valor 

depositado e o arquivamento do feito (ID 16359135). É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado em favor da parte Exequente, em conta já indicada por 

ela. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-66.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000290-66.2017.8.11.0051; Valor causa: 

$18,740.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM]. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Que os autos foram arquivados 

equivocadamente. Faço o devido impulsionamento a fim de intimar a parte 

autora, para, n o prazo legal apresentar as contrarrzões. É o que me 

cumpre. CAMPO VERDE, 13 de novembro de 2018 MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000963-59.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000963-59.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Intimadas as 

partes sobre o cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, o Exequente concordou, pugnando pela ordem de pagamento 

e o Executado, por sua vez, manteve-se inerte. Desta forma, dou o cálculo 

como homologado e determino a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor. Não havendo pagamento, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos para analise do pedido de constrição. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000802-49.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000802-49.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Intimadas as 

partes sobre o cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, o Exequente concordou, pugnando pela ordem de pagamento 

e o Executado, por sua vez, manteve-se inerte. Desta forma, dou o cálculo 

como homologado e determino a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor. Não havendo pagamento, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos para analise do pedido de constrição. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAINARA DIAS DOS SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 309 de 683



Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora na pessoa de 

seu procurador, para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010222-27.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA GEHLEN (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

 

Tendo em vista o decurso do prazo da citação por edital, impulsiono o feito 

a fim de intimar o autor para que apresente cálculo atualizado, ou requeira 

o que entender de direito, nos termos da decisão de Id nº 14441046.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE DESPACHO Processo: 

1001114-88.2018.8.11.0051. REQUERENTE: MICHAEL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CAIXA SEGURADORA S/A CAMPO VERDE, 13 de novembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2019, 

às 15h40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002266-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARISABETE LAZZAROTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002295-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BREVES WASHINGTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. Z. SERVICOS AGRICOLAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2019, 

às 15h40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/02/2019, 

às 09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/02/2019, 

às 09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002207-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GUERIM BELLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001398-96.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 
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ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar o 

consumo não faturado ou faturado a menor na UC nº 6/1508837-0, no 

período lançado na fatura de maio de 2018, no valor de R$9.113,75, bem 

como se foram atendidos os procedimentos previstos no artigo 129 da 

Portaria nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Tutela de Urgência Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se 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). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer sérios prejuízos, caso 

tiver que aguardar até o final do processo para ver sua pretensão 

satisfeita e ter que pagar pelo consumo de energia elétrica, do qual será 

discutido posteriormente, bem como poderá ter suspenso o fornecimento 

de energia em sua unidade consumidora. Ainda, é sabido que a inclusão 

em órgãos de proteção ao crédito, restringe o crédito. Ademais, é 

uníssono na Jurisprudência de nossos Tribunais e também no Superior 

Tribunal de Justiça que não pode haver a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica por débitos pretéritos. Neste sentido, colaciono o julgado, 

in verbis: Juizado Especial do Rio de Janeiro: “VOTO DA RELATORA: 

Narra o a autora que é consumidora dos serviços prestados pela ré, 

sempre cumprindo com suas obrigações. Ocorre que, em junho/2017, teve 

sua luz cortada por 3 dias e, ao procurar uma agencia da ré para saber o 

motivo, teve a informação de que constavam em aberto 2 faturas 

referentes aos meses de janeiro/2012, no valor de R$ 216,03 e 

fevereiro/2012, no valor de R$ 226,41, que foi obrigada a paga-las, pois 

não tinha mais os comprovantes de pagamentos pois já passados mais de 

5 anos. Sustenta que a ré agiu de má-fé ao suspender o serviço por uma 

conta pretérita e já prescrita. Aduz que a conta de julho/2017, veio no 

valor absurdo de R$ 727,84, com cobranças indevidas nos valores de R$ 

267,37 (juros por atraso no pagamento), R$ 80,36, R$ 77,43 (débito RES44 

ART. 126- VARIGP-M) e R$ 7,78 (taxa de religação), além de um 

parcelamento de debito, no valor de R$ 138,36, correspondente a parcela 

26, de um total de 48, totalizando o valor de R$ 6.641,28, que a parte ré 

alegou se tratar de um TOI por suposto furto de energia. Sustenta que 

jamais existiu qualquer irregularidade em seu relógio e que nunca houve 

uma inspeção técnica em sua residência. Requer a desconstituição do 

parcelamento imputado arbitrariamente nas faturas de consumo da parte 

autora de 48X R$ 138,36, no total de R$ 6.641,28 e que seja declarado 

nulo todo e qualquer debito referente a este TOI; devolução em dobro da 

quantia indevidamente paga, a título de TOI, no valor de R$ 3.598,14, 

totalizando R$ 7.196,28; devolução do valor de R$ 865,72, já em dobro, 

referente aos valores cobrados na fatura com vencimento em 

agosto/2017, referentes aos juros por atraso de pagamento no valor de 

R$ 267,37 e pelos dois débitos Res.414 art. 126-VAR IGP-M, um no valor 

de R$ 80,36 e outro no valor de R$ 77,43 e a taxa de religação no valor de 

R$ 7,78 , totalizando R$ 432,86; devolução da quantia de R$ 884,88, já em 

dobro, referente as faturas cobradas de janeiro/2012 e fevereiro/2012, 

que totalizam R$ 442,44 e indenização por danos morais de R$ 5.000,00. 

Em defesa, a ré alega que a autora, quando da suspensão, encontrava-se 

inadimplente, agindo a empresa no exercício regular de seu direito. Junta 

telas - fls. 83/84. Refutou os danos morais, com base na sumula 75 TJRJ. 

A sentença recorrida JULGOU PROCEDENTE o pedido para 1) 
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DETERMINAR que a ré cancele a lavratura do TOI, objeto da lide, lavrado 

em desfavor da parte autora e toda e qualquer cobrança atrelada ao 

mesmo, bem como, por consequência lógica, que a ré refature todas as 

contas não pagas, cujo parcelamento do referido TOI foi indevidamente 

lançado, excluindo-se apenas as cobranças correspondentes, no prazo 

de 20 dias úteis, a contar desta decisão, sob pena de multa de 

R$2.000,00, por cada ato em desconformidade com a presente decisão; 2) 

CONDENAR o réu a indenizar a parte autora, a título de DANOS MORAIS, 

no importe de R$ 6.000,00, 3) CONDENAR o réu a indenizar a parte autora, 

a título de DANOS MATERIAIS, no importe de R$ 4.031,00 (quatro mil e 

trinta e um reais). JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado no item 7. 

Recorre a ré pleiteando a reforma da sentença sustentando que o feito 

seja julgado extinto diante da necessidade de prova pericial ou, que seja 

julgado improcedente, tendo em vista que agiu no exercício regular de 

direito, ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. 

Contrarrazões prestigiando o julgado. É o relatório. Passo a votar. Merece 

reforma a sentença. Incontroverso que a autora teve o fornecimento de 

energia elétrica suspenso em julho/2017 em virtude da inadimplência das 

contas de janeiro/2012 e fevereiro/2012, mesmo estando com as contas 

de consumo de janeiro/2017 a junho/2017 devidamente pagas, conforme 

comprovam os documentos de fls. 58/63. Desta forma, inadmissível a 

suspensão de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos 

antigos. Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento: RECURSO ESPECIAL 

- ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO - CABIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. 1. A 

continuidade da prestação do serviço público é limitada pela interpretação 

da Lei n. 8.987 /95, que trata do regime de concessão e permissão, 

notadamente no artigo 6º, § 3º, incisos I e II , e prevê as duas situações 

em que é legítima sua interrupção: quando sob emergência ou após prévio 

aviso. 2. A interrupção no corte de energia elétrica visa resguardar a 

continuidade do serviço, que restaria ameaçada justamente por onerar a 

sociedade, levando esta a arcar com o prejuízo decorrente de todos 

débitos. A empresa concessionária poderá suspender o fornecimento de 

energia no caso de inadimplemento da conta. 3. Pretende a COSERN a 

modificação no julgado que condicionou o fornecimento de energia elétrica 

apenas ao pagamento das faturas vincendas. A jurisprudência desta 

Corte firmou o entendimento no sentido de que não deve haver a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica por causa de débitos 

pretéritos. 4. O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de 

conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 

abastecimento, em razão de débitos antigos. 5. Para tais casos deve a 

companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança pois não se 

admite qualquer espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, 

nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Recursos 

especiais conhecidos e improvidos (Superior Tribunal de Justiça STJ - 

RECURSO ESPECIAL: REsp 909146 RN 2006/0269687-8) Assim sendo, 

considerando que a parte autora teve o serviço de fornecimento de 

energia elétrica suspenso por 03 dias por cobranças pretéritas, sendo 

privada de um serviço essencial, mantenho o quantum indenizatório fixado 

na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais). Com relação a conta de 

julho/2017, no valor de R$ 727,27, verifico que constam valores que foram 

incluídos indevidamente, não tendo a ré comprovado a sua legalidade, 

razão pela qual devem ser restituídos à autora, a saber R$ 267,37 (juros 

por atraso no pagamento), R$ 80,36, R$ 77,43 (débito RES44 ART. 126- 

VARIGP-M) e R$ 7,78 (taxa de religação), totalizando o valor de R$ 

432,94, de forma simples eis que não comprovada má-fé da empresa. No 

tocante ao Termo de Ocorrência e Irregularidade, o feito deve ser julgado 

extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II da Lei 9.099/95, 

considerando a necessidade de produção de prova pericial, para apurar a 

legalidade do TOI imputado à parte autora, prova esta inadmissível em 

sede de juizado. Neste panorama, incabível o pedido de devolução da 

quantia paga a título de TOI, no valor total de R$ 3.598,14, bem como a 

declaração de nulidade de todo e qualquer debito referente a este TOI. Por 

fim, não merece prosperar o pedido de devolução da quantia paga, no 

valor de 442,44, referente as faturas cobradas de janeiro/2012 e 

fevereiro/2012, tendo em vista que a parte autora não anexou aos autos 

comprovantes de haver quitado tais faturas na época. Isto posto, voto no 

sentido de dar parcial provimento ao recurso para julgar extinto o feito sem 

exame do mérito, com relação aos pedidos relacionados a lavratura do 

TOI, na forma do artigo 51, II da Lei 9.099/95, reduzir o dano material para 

R$ 432,86 (quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), 

referente as cobranças indevidas na conta de julho/2017 e reduzir o dano 

moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas, nem honorários, face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 

2018. ALESSANDRA CRISTINA TUFVESSON JUÍZA DE DIREITO PODER 

JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL Recurso nº: 

92064-17.2017.8.19.0038 Recorrente: LIGHT Recorrido: EDNA DA SILVA 

ANJOS Relatora: ALESSANDRA CRISTINA TUFVESSON (TJ-RJ - RI: 

00920641720178190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU-MESQUITA IV 

JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Relator: ALESSANDRA CRISTINA TUFVESSON 

PEIXOTO, Data de Julgamento: 08/02/2018, CAPITAL 5 TURMA RECURSAL 

DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 20/02/2018) Tribunal de Justiça 

de nosso Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR 

APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA 

INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE 

DÉBITO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE – R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) – VALOR 

ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – SENTENÇA ESCORREITA – 

HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela 

empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o 

contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de 

consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no 

medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a 

consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não 

faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo 

e inexigível o débito perseguido. Não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita (STJ, AgRg no 

AREsp 2011/0027099-7/PE). O corte de energia elétrica decorrente da 

recomposição de uso, não relativos à conta regular mensal de consumo, 

gera dano extrapatrimonial e implica a responsabilização da 

concessionária pela má prestação do serviço público. Não merece reparo 

a indenização por dano moral arbitrada em valor adequado às 

circunstâncias da lide.” (Ap 32079/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, 

Publicado no DJE 11/07/2018) “QUARTA CÂMARA CÍVELAGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 1002702-89.2018.8.11.0000AGRAVANTE: ARALI 

PEREIRA DA SILVAAGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA – DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

“(...) por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento 

do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de 

débito antigo.” (REsp 1658348/GO). A inscrição em órgãos restritivos de 

crédito é direito do credor quando não apresentados nos autos elementos 

suficientes que demonstrem, de início, a inexistência da dívida. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE 

– CONDENAÇÃO EM VALOR JUSTO E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS 

DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO. O corte de energia elétrica em 

decorrência de débitos pretéritos não relativos a conta regular mensal de 

consumos implica na responsabilização da fornecedora por dano moral. 

Não merece reparo a indenização por dano moral arbitrada em valor 

adequado às circunstâncias da lide.” (Ap 134429/2017, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). Ademais 

disso, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Recurso Especial 1.412.433/RS, vinculado ao Tema 699, que versa sobre 

a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o 

fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos do 

consumidor, assim decidiu: "Na hipótese de débito estrito de recuperação 

de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao 

consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do 

fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao 

consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente 
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ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação." Destarte, no caso dos 

autos, verifica-se que o entendimento esposado no julgado do STJ não 

está sendo aplicado, posto que a energia recuperada cobrada é 

decorrente do ano de 2014 até 2018, portanto, engloba todo o período 

apurado da energia recuperada, sendo superior ao período de 90 

(noventa) dias anteriores à constatação da fraude no medidor do 

consumidor. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. O Requerente afirma na inicial, em síntese, que foi constatada 

uma ligação clandestina no medidor instalado no seu imóvel, relativo ao 

período que o alugava para terceiros e, no intuito de cobrar os valores 

decorrentes da fraude, a Requerida fez a média dos meses de maior 

consumo. Por isso, entende que o cálculo não foi feito da forma correta, 

violando o disposto na Resolução 414/10 da ANEEL. Assevera o 

Reclamante, que almeja pagar o consumo de energia elétrica de forma 

justa e proporcional. O Requerente afirma que em decorrência da 

cobrança da energia recuperada teve seu nome incluído em órgão de 

restrição de crédito. Desta forma, em sede de tutela de urgência, pede que 

a Requerida seja compelida a retirar o seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito e que se abstenha em suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora sob sua responsabilidade. Trouxe aos 

autos, a fim de comprovar suas alegações, dentre outros documentos, a 

fatura em discussão, o comprovante de negativação, a carta ao cliente e o 

termo de ocorrência. Logo, entendo verossímeis as alegações do 

Reclamante, merecendo acolhimento a liminar ora pleiteada, principalmente, 

porque a cobrança de energia recuperada não foi feita na forma 

estabelecida pelo STJ. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece 

é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pelo Reclamante. 

Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pelo Reclamante é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. Decido. 

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência 

aduzido pelo Reclamante para determinar que a Requerida: - PROVIDENCIE 

a imediata baixa de nome do Reclamante dos cadastros de inadimplentes, 

relativamente ao débito discutido nos presentes autos; - SE ABSTENHA 

em suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

nº 6/1508837-0, referente a fatura de maio de 2018, no valor de 

R$9.113,75 (nove mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos), 

com vencimento em 30.07.2018, até ulterior determinação deste Juízo. A 

fim de bem cumprir a presente determinação judicial, intime-se a 

Reclamada para que cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a qual desde já 

fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, 

posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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Autos nº 100226674-2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes é legítimo. Assim, visível a hipossuficiência 

probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, 

alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de que o débito negativado 

é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada 

entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica da 

Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a parte Requerida, no prazo 

da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as provas no 
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tocante as alegações da Requerente. - Tutela de Urgência: Como já 

pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz de 

causar lesões financeiras a Autora, pois a restrição impede o crédito. Por 

outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade de 

proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, a Requerente alegou que seu nome foi 

mantido indevidamente em órgão de proteção ao crédito por débito quitado 

e foi ajustado que após 5 dias úteis da homologação do acordo, a 

restrição seria retirada do cadastro de restrição ao crédito, não 

justificando a permanência da negativação promovida pela Requerida. 

Alega a Requerente que em 18.04.2016 a Requerida ajuizou contra a 

Requerente, na qualidade de avalista, ação de execução, cujo feito tramita 

na Comarca de Guarantã do Norte-MT, sob nº 835-79.2016.811.0087 – 

Cód. 98975. Todavia, em 07.07.2017, nos autos do mencionado processo, 

formalizaram acordo, ficando ajustado que a credora no prazo de cinco 

dias após a homologação do acordo, retiraria o seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Para comprovar suas alegações, a Requerente 

trouxe aos autos os documentos que comprovam suas alegações, 

notadamente, o acordo formalizado e homologado judicialmente nos autos 

nº 835-79.2016.811.0087, da Comarca de Guarantã do Norte-MT e extrato 

que comprova a permanência do seu nome em órgão restritivo de crédito. 

Logo, entendo verissímeis as alegações da Reclamante, merecendo 

acolhimento o pleito liminar, pois logrou demonstrar o pagamento do débito 

que gerou a negativação. Por fim, advirto que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pelo 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pela Reclamante para determinar que o Requerida promova a 

imediata baixa de seu nome dos cadastros de inadimplentes, relativamente 

ao débito discutido nos presentes autos, até ulterior determinação deste 

Juízo. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, intime-se a 

Reclamada para que cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a qual desde já 

fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, 

posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 12 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002295-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BREVES WASHINGTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. Z. SERVICOS AGRICOLAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002295-27.2018.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da 

Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser 

aplicadas as normas consumeristas, posto que clara a relação de 

consumo entre as partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º 

do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do 

Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece 

ser analisada nesse momento processual, eis que, admitidas as normas 

consumeristas, cumpre observar as importantes consequências 

processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, caso sejam 

preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, modificando, 

dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, previstas, 

via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 

1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o 

A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 
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entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a comprovação do negócio jurídico e que o 

débito inserido no cadastro de inadimplentes é legítimo. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Da Tutela de Urgência Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada 

é capaz de causar lesões financeiras a Autora, pois a restrição impede o 

crédito. Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a 

finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que 

dele participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além 

de alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, a Requerente alegou que não manteve 

relação negocial de qualquer natureza com a Requerida e, portanto, a 

inserção de seu nome em órgão de proteção ao crédito é totalmente 

indevida. A negativa, ainda que desacompanhada da prova respectiva, 

face à dificuldade de demonstração ínsita aos fatos negativos, deve ser 

tida como bastante para o deferimento da liminar. Isso porque, 

presumindo-se a boa fé do litigante, e de tão absurda a idéia de que 

alguém negasse a celebração de um contrato apenas para ver o outro 

contratante demonstra o oposto através de simples apresentação dos 

instrumentos assinados, torna-se plausível a afirmativa da Requerente. 

Vale ressaltar, de outra banda, que o ilustre Causídico do(a) Requerente 

jamais apoiaria tão odioso estratagema apenas para vencer o pedido 

liminar, sendo certo que o desmonte da tese implicaria, indubitavelmente, 

na revogação da liminar e, também, na condenação da parte nas penas 

relativas à litigância de má-fé. Por fim, advirto que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples probabilidade do direito invocado pela parte 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pelo Reclamante para determinar que a Requerida promova a 

imediata baixa do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e seus 

similares, relativamente ao débito discutido na presente ação, até ulterior 

decisão deste juízo. A fim de bem cumprir a presente determinação 

judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência 

única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em 

caso de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. CITE-SE a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 12 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença
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Autos nº 1000702-94.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, pugnando pelo extinção do feito (ID 14367216). A parte 

Exequente, por sua vez, concordou com os valores depositados e pede 

pelo levantamento (ID 15598454). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe 

o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 

924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” 

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado no ID 

14367216, em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos 

termos da petição de ID 15598454. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 13 de 

novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARALISE DO NASCIMENTO PARATECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000694-20.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento depósito 

para pagamento do valor em execução, consoante se infere do 

comprovante acostado aos autos (ID 12460619). A Exequente, por sua 

vez, pugnou pelo levantamento do valor depositado, o que presume a sua 

concordância com o pagamento (ID 14128308). Fundamento e Decido. 

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento dos valores 

depositados nos autos (ID 12460619), em favor do exequente, em conta 

indicada por ele, nos termos da petição de ID 14128308. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRSO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002223-40.2018..811.0051 Sentença. Visto etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Cuida-se de ação 

de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com pedido de 

urgência acautelatória de busca e apreensão proposta por Antonio 

Zanella em face de Cirso Alves da Silva, ambos qualificados nos autos. 

Desde logo, afirmo que a presente demanda deve ser julgada extinta, sem 

resolução do mérito, diante da incompetência do Juizado Especial da 

Comarca de Campo Verde-MT para análise e julgamento da causa em 

razão do local. A competência é a medida exata da jurisdição do órgão 

judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão 

jurisdicional, diante de um caso concreto. No âmbito dos Juizados 

Especiais a competência territorial é fixada, de regra, pelo domicilio da 

parte ré, consoante dispõe o artigo 4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 

4º- É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I 

- do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo”. Destarte, da análise do dispositivo legal, verifica-se, desde 

logo, que em regra geral, a competência territorial é predominantemente do 

domicilio da parte requerida, ou do local onde exerce suas atividades 

profissionais. No caso versando, observa-se que constou no preâmbulo 

pedido inicial que a parte Reclamada é residente e domiciliada na cidade de 

Rondonópolis-MT e tal informação também é confirmada pelo exame da 

exposição fática do autor, onde declina que o Reclamado tem endereço 

em outra cidade e comarca. Desta forma, em atendimento ao regramento 

previsto no artigo 4º, da Lei 9.099/95, quanto à competência territorial e, 

ainda, em atenção aos princípios norteadores que regem os Juizados 

Especiais, notadamente, ao da celeridade, economia processual e 

simplicidade, deve ser reconhecida e incompetência territorial deste 

Juizado. Diante do exposto, nos termos do art. 4°, inciso I e parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário, e com o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo dando-se as devidas 

baixas e anotações estilares. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000229-74.2018.811.0051 Polo Ativo: VALDILENE PEREIRA DE SOUZA 

Polo Passivo: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por VADILENE 

PEREIRA DE SOUZA contra NATURA COSMÉTICOS S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, ilegitimidade passiva e litigância de má-fé, no mérito, alega 

que agiu em seu exercício regular de direito, regular contratação juntando 

tela sistêmica com dados pessoais da autora, alega inexistência dos 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela reclamada não merece ser acolhida, 

tendo em vista que da certidão SPC consta restrição de origem da Ré, 
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motivo pelo qual há necessidade de manter no polo passivo da demanda 

para apurar eventual responsabilidade, restando prejudicada a preliminar 

suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora, não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Já a reclamada fundamenta sua 

defesa em relação ao exercício regular de direito, bem como regular 

contratação, juntando tela sistêmica com dados pessoais da Autora 

referente aquisição de produtos, comprovando a relação jurídica entre as 

partes e a origem do débito. Assim, insurge dos autos que, as telas 

sistêmicas juntadas pela Ré trazem em seu conteúdo dados pessoais da 

Autora, com endereço e CEP, bem como o valor em aberto referente à 

compra de produtos. Assim, entendo que a tela sistêmica, neste caso, há 

de ser admitida como meio de prova da contratação, afastando desta 

forma a possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que 

houve contraprestação do serviço da reclamada ao reclamante, 

evidenciando que a Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré 

sem a devida contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da 

Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que a ficha cadastral em caráter contratual junto ao Réu é 

falso, pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar 

suas alegações. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, a Reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF 

junto aos órgãos de proteção ao crédito já que declara em as inicial que 

desconhece referido débito, motivo pelo qual, resta comprovado pela 

Reclamada que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé 

Por fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante 

de má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se 

verifica. Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida 

em sua honra e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas 

juntadas aos autos e o direito à informação da sociedade, praticado e 

exercido pela Ré. Porém, a Autora, com isto não litigou com má-fé, 

somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios de 

má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; Sem custas e 

honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DA SILVA SOARES (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001039-49.2018.811.0051 Polo Ativo: JUNIOR DA SILVA SOARES Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 
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9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por JUNIOR DA SILVA 

SOARES em face de TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por dano moral. Extrai-se dos autos por meio da petição juntada aos autos 

(id 14960979) que a parte autora não possui interesse no prosseguimento 

da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme requerido pela 

parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que se impõe. 

Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte Autora (id 

14960979) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo Código de 

Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários ante o 

permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADONALDO MATEUS DA SILVA (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))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001216-13.2018.811.0051 Polo Ativo: ADONALDO MATEUS DA SILVA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por ADONALDO 

MATEUS DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por dano moral. Extrai-se dos autos por meio da petição 

juntada aos autos (id 15406896) que a parte autora não possui interesse 

no prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, 

conforme requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é 

medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da 

parte Autora (id 15406896) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do 

Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIX DA SILVA (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001154-70.2018.811.0051 Polo Ativo: JOSE FELIX DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por JOSE FELIX DA 

SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

dano moral. Extrai-se dos autos por meio da petição juntada aos autos (id 

15166926) que a parte autora não possui interesse no prosseguimento da 

ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme requerido pela 

parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que se impõe. 

Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte Autora (id 

15166926) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo Código de 

Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários ante o 

permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WERITON FERREIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001395-78.2018.811.0051 Polo Ativo: WERITON FERREIRA ANDRADE 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por WERITON 

FERREIRA ANDRADE contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminar de inversão do ônus da 

prova, no mérito, afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na 

contratação juntando contrato assinado, defende o exercício regular de 

direito, a inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar arguida pela ré, se confundem com o mérito e com 

ele será analisada, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada. 

Rejeita-se a preliminar. II – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 
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reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte não trouxe aos autos provas substanciais 

capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou 

neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em sua defesa 

alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos, juntando 

contrato assinado pelo Autor (Id 12712121), comprovando a relação 

jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos que, os documentos 

juntados pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do 

serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que se verifica claramente 

que a assinatura lançada naquele contrato é semelhante aquela exarada 

na procuração, documentos pessoais em anexo a inicial e termo de 

conciliação, restando demonstrando que a Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT,13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KETTELEN CAMILA RAASCH SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000778-21.2017.811.0051 Polo Ativo: NIPOFLEX SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELLI Polo Passivo: KETTELEN 

CAMILA RAASCH SANTANA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por NIPOFLEX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E 

TERCEIRIZADOS EIRELLI contra KETTELEN CAMILA RAASCH SANTANA 

objetivando recebimento de valores. Extrai-se do termo de conciliação (Id 

12517281) que a parte Autora devidamente intimada (id 11728613) 

conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, bem como 

não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o lapso 

temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a 

extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 
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Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11728613), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12517281), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-23.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA LEDUR TACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE VIEIRA 86237438149 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001043-23.2017.811.0051 Polo Ativo: CINTIA LEDUR TACK Polo Passivo: 

IVONE VIEIRA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

CINTIA LEDUR TACK contra IVONE VIEIRA objetivando recebimento de 

valores. Extrai-se do termo de conciliação (Id 13058575) que a parte 

Autora devidamente intimada (id 11647146) conforme consta aos autos, 

não compareceu em audiência, bem como não apresentou justificativa em 

face de sua ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos 

autos da parte interessada, é de impor a extinção do feito, conforme 

autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação 

às custas, conforme determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: 

Enunciado 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. No 

mesmo, sentido tem se posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Inominado nº 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11647146), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13058575), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 
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pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE PORFIRIO MORATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARQUES DIAS FILHO 60736267115 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000150-23.2018.811.0051 Polo Ativo: ELIZETE PORFIRIO MORATA Polo 

Passivo: MANOEL MARQUES DIAS FILHO Vistos e examinados. Dispenso 

o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se 

de reclamação ajuizada por ELIZETE PORFIRIO MORATA contra MANOEL 

MARQUES DIAS FILHO objetivando recebimento de valores. Extrai-se do 

termo de conciliação (Id 13186945) que a parte Autora devidamente 

intimada (id 12071089) conforme consta aos autos, não compareceu em 

audiência, bem como não apresentou justificativa em face de sua 

ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos autos da parte 

interessada, é de impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I 

da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação às custas, conforme 

determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se 

posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Tu rma  R e c u r s a l  T e m p o r á r i a  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 12071089), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13186945), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-50.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000595-50.2017.811.0051 Polo Ativo: LEIDIANE ROSA RIBEIRO Polo 

Passivo: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por LEIDIANE ROSA RIBEIRO contra 

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS objetivando recebimento de 

indenização. Extrai-se do termo de conciliação (Id 13206423) que a parte 

Autora devidamente intimada (id 12115368) conforme consta aos autos, 

não compareceu em audiência, bem como não apresentou justificativa em 

face de sua ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos 

autos da parte interessada, é de impor a extinção do feito, conforme 

autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação 

às custas, conforme determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: 

Enunciado 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. No 

mesmo, sentido tem se posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Inominado nº 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 
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conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 12115368), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13206423), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI ANGELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000395-43.2017.811.0051 Polo Ativo: JOELI ANGELINO DOS SANTOS 

Polo Passivo: ITAU UNIBANCO S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por JOELI ANGELINO DOS SANTOS contra ITAU 

UNIBANCO S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do 

termo de conciliação (Id 13723388) que a parte Autora devidamente 

intimada (id 12971554) conforme consta aos autos, não compareceu em 

audiência, bem como não apresentou justificativa em face de sua 

ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos autos da parte 

interessada, é de impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I 

da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação às custas, conforme 

determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se 

posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Tu rma  R e c u r s a l  T e m p o r á r i a  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 12971554), não compareceu à audiência de conciliação (id 

13723388), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 
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para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001139-38.2017.811.0051 Polo Ativo: SERGIO NOGUEIRA DE SOUZA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por SERGIO NOGUEIRA DE SOUZA contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. 

Extrai-se do termo de conciliação (Id 14833504) que a parte Autora 

devidamente intimada (id 13974658) conforme consta aos autos, não 

compareceu em audiência, bem como não apresentou justificativa em face 

de sua ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos autos da 

parte interessada, é de impor a extinção do feito, conforme autoriza o 

artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação às 

custas, conforme determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: 

Enunciado 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. No 

mesmo, sentido tem se posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Inominado nº 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 13974658), não compareceu à audiência de conciliação (id 

14833504), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-17.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERLY GOMES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000054-17.2017.811.0051 Polo Ativo: WEDERLY GOMES DE BARROS 

Polo Passivo: CLARO S.A Vistos e examinados. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por WEDERLY GOMES DE BARROS contra CLARO 

S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo de 

conciliação (Id 14869200) que a parte Autora devidamente intimada (id 

14388808) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 323 de 683



custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 14388808), não compareceu à audiência de conciliação (id 

14869200), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE VERDOLIN RODRIGUES (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))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001038-64.2018.811.0051 Polo Ativo: FELIPE VERDOLINI RODRIGUES 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por FELIPE VERDOLINI RODRIGUES 

contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A objetivando recebimento de 

indenização. Extrai-se do termo de conciliação (Id 14961771) que a parte 

Autora devidamente intimada (id 14065139) conforme consta aos autos, 

não compareceu em audiência, bem como não apresentou justificativa em 

face de sua ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos 

autos da parte interessada, é de impor a extinção do feito, conforme 

autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação 

às custas, conforme determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: 

Enunciado 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. No 

mesmo, sentido tem se posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Inominado nº 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 14065139), não compareceu à audiência de conciliação (id 

14961771), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 
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40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANY PIRES SANTOS (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001042-04.2018.811.0051 Polo Ativo: JEOVANY PIRES SANTOS Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por JEOVANY PIRES SANTOS contra TELEFONICA 

BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo 

de conciliação (Id 14964880) que a parte Autora devidamente intimada (id 

14148351) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 14148351), não compareceu à audiência de conciliação (id 

14964880), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ROSA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001062-92.2018.811.0051 Polo Ativo: ELIANE ROSA DELGADO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por ELIANE ROSA DELGADO contra TELEFONICA 

BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo 

de conciliação (Id 14986562) que a parte Autora devidamente intimada (id 

14160208) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 
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Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 14160208), não compareceu à audiência de conciliação (id 

14986562), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001070-69.2018.811.0051 Polo Ativo: FABIO DE ALMEIDA Polo Passivo: 

TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por FABIO DE ALMEIDA contra TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo de conciliação 

(Id 15007311) que a parte Autora devidamente intimada (id 14159552) 

conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, bem como 

não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o lapso 

temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a 

extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 14159552), não compareceu à audiência de conciliação (id 

15007311), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANI NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001068-02.2018.811.0051 Polo Ativo: JEOVANI NUNES DA SILVA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por JEOVANI NUNES DA SILVA contra 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A objetivando recebimento de 

indenização. Extrai-se do termo de conciliação (Id 15124662) que a parte 

Autora devidamente intimada (id 14159910) conforme consta aos autos, 

não compareceu em audiência, bem como não apresentou justificativa em 

face de sua ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos 

autos da parte interessada, é de impor a extinção do feito, conforme 

autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação 

às custas, conforme determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: 

Enunciado 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. No 

mesmo, sentido tem se posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Inominado nº 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 14159910), não compareceu à audiência de conciliação (id 

15124662), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001101-89.2018.811.0051 Polo Ativo: ERIVALDO LIMA DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por ERIVALDO LIMA DA SILVA contra TELEFONICA 

BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo 

de conciliação (Id 15137607) que a parte Autora devidamente intimada (id 

14234001) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 
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excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 14234001), não compareceu à audiência de conciliação (id 

15137607), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID BRUNO LAMUNIER GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001172-91.2018.811.0051 Polo Ativo: DEIVID BRUNO LAMUNIER 

GOUVEIA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por DEIVID BRUNO LAMUNIER GOUVEIA 

contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. 

Extrai-se do termo de conciliação (Id 151241234) que a parte Autora 

devidamente intimada (id 14335599) conforme consta aos autos, não 

compareceu em audiência, bem como não apresentou justificativa em face 

de sua ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos autos da 

parte interessada, é de impor a extinção do feito, conforme autoriza o 

artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação às 

custas, conforme determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: 

Enunciado 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. No 

mesmo, sentido tem se posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Inominado nº 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 14335599), não compareceu à audiência de conciliação (id 

151241234), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO DOMINGOS DA SILVA LINS (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001015-21.2018.811.0051 Polo Ativo: MURILO DOMINGOS DA SILVA 

LIMA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por MURILO 

DOMINGOS DA SILVA LIMA em face de TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando indenização por dano moral. Extrai-se dos autos por meio do 

termo de conciliação (Id 14849257) que a parte autora não possui 

interesse no prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. 

Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do 

feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de 

desistência da parte Autora (id 14849257) e com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

13 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001741-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS DA PAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001741-92.2018.811.0051 Polo Ativo: NOVA CONCORDIA MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Polo Passivo: FRANCISCO CARLOS DA 

PAZ Vistos em correição. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de 

conciliação juntado aos autos (Id 15545156), que houve composição 

amigável entre as partes, no que tange a obrigação pecuniária, 

fazendo-se necessário a homologação do acordo e como consequência a 

extinção do feito com resolução do mérito. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve, e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, devendo levar em consideração que, em 

caso de descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo 

requerer a execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente 

aplicação da multa convencionada entre as partes. Diante disso, presente 

os requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução 

do mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010647-54.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ARCENA ALVES (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:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010647-54.2015.811.0051 Polo Ativo: JOSIANE ARCENA ALVES Polo 

Passivo: OI S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de reclamação ajuizada por JOSIANE ARCENA ALVES em face de OI S.A 

objetivando recebimento de valores. Extrai-se dos autos que a parte Ré 

efetuou o pagamento de valores em face do acordo, conforme se verifica 

nos autos por meio do comprovante (Id 14594486), requerendo a 

homologação e extinção do feito. Assim, cumprida a obrigação, tem-se 

que a extinção do feito é medida que se impõe. I - Dispositivo Por tais 

considerações, HOMOLOGO o presente acordo conforme disposto no art. 

487, III, “b” e considerando o disposto no art. 924, inciso II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com 

resolução do mérito ante o acordo celebrado e o cumprimento integral da 

obrigação (Id 14594486). Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Cumprida a determinação, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT,13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001233-49.2018.811.0051 Polo Ativo: MOISES PEREIRA DOS SANTOS 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MOISES 

PEREIRA DOS SANTOS contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse 

de agir, pretensão resistida e prescrição, no mérito, alega exercício 

regular de direito em face da regularidade na contratação, afirma serem 

inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares em relação a ausência de interesse de agir e pretensão 

resistida não merece ser acolhida, tendo em vista que dos autos constam 

documentos suficientes para análise do mérito, preenchendo desta forma, 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, restando 

prejudicada a preliminar suscitada. Por fim, a Ré alega em sede de 

contestação alega a preliminar de prescrição da reparação cível, porém, a 

legislação consumerista em seu artigo 27 prevê prazo prescricional de 05 

anos para o consumidor pleitear os danos ocasionados pelo fato de 

produtos ou serviços, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. 

Rejeitam-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação comercial com a parte Ré, juntando certidão SPC como meio de 

prova da negativação indevida. A reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito em face da regularidade na contratação, afirma serem 

inexistentes os danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. Apesar de 

sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos 

nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente era 

devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. Portanto, inexiste qualquer documento, tal 

como um termo de adesão que demonstrasse anuência/ciência do 

reclamante na suposta aquisição de produtos e serviços ofertados pela 

Ré, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 
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corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT,13 de novembro de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAELSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FONSECA FELICE BRASIL OAB - MG167793 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001098-37.2018.811.0051 Polo Ativo: JAELSON FRANCISCO DA SILVA 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JAELSON 

FRANCISCO DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

afirma que agiu em seu exercício regular de direito juntando faturas, 

relatório de débito e termo de adesão, alega inexistência dos danos 

morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação comercial com a reclamada não 

merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua defesa demonstrou 

relação jurídica entre as partes por meio das faturas, documentos 

pessoais e contrato assinado pelo reclamante anexo a contestação, 

inclusive com debito em aberto no valor de R$ 440,64. Assim, insurge dos 

autos que, os documentos anexo aos autos pela Ré devem ser admitidas 

como meio de prova por constar nitidamente os dados pessoais do autor, 

bem como endereço e CEP, vindo estes acompanhado de contrato, 

afastando assim a aquisição de serviços por meios fraudulentos. Por 

outro lado, os documentos juntados pela Ré revelam claramente que 

houve contraprestação do serviço do reclamado ao reclamante, ocasião 

em que se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato 

é a “rogo” assemelhando-se aquela exarada no termo de conciliação e 

procuração em anexo a inicial, restando demonstrando que o Reclamante 

utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 
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ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. II – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. III – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 440,64 (quatrocentos e quarenta reais e 

sessenta e quatro centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001117-43.2018.811.0051 Polo Ativo: SEBASTIÃO ANDRADE SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SEBASTIÃO 

ANDRADE SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de inversão do ônus da 

prova, ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação e 

ausência de consulta junto ao órgãos competente, no mérito, afirma à 

legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando contrato 

assinado e documentos pessoais, defende o exercício regular de direito, a 

inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguida pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Mérito Compulsando os autos, extrai-se que a parte 

Autora em peça impugnatória, requereu a declaração de incompetência do 

Juizado Especial para o julgamento da lide em face da necessidade de 

pericia grafotécnica (Id 15497901), porém no presente caso, necessário 

se faz analise minuciosa do mérito para verificar existência ou não de 

litigância de má-fé nos autos, motivo pelo qual há de ser indeferido o 

pedido formulado em virtude das provas carreadas aos autos pela Ré, 

conforme autoriza o Enunciado 90, parte final do FONAJE e artigo 32 da 

Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve contratação 

da linha nº 066-9665-7266 do serviço pós pagos “SMARTVIVO 

CONTROLE PLUS 200 MB”, juntando documentos pessoais, contrato 

assinado pelo autor, telas sistêmicas com dados pessoais, histórico de 

pagamento e debito em aberto no valor de R$ 106,75 comprovando a 

relação jurídica entre as partes Assim, insurge dos autos que, os 

documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

semelhante aquela exarada na procuração e documentos pessoais em 

anexo a inicial, restando demonstrando que o Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 
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DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 106,75 (cento e seis reais e setenta e cinco 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001118-28.2018.811.0051 Polo Ativo: SEBASTIÃO ANDRADE SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SEBASTIÃO 

ANDRADE SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de inversão do ônus da 

prova, ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação e 

ausência de consulta junto ao órgãos competente, no mérito, afirma à 

legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando contrato 

assinado e documentos pessoais, defende o exercício regular de direito, a 

inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguida pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Mérito Compulsando os autos, extrai-se que a parte 

Autora em peça impugnatória, requereu a declaração de incompetência do 

Juizado Especial para o julgamento da lide em face da necessidade de 

pericia grafotécnica (Id 15497898), porém no presente caso, necessário 

se faz analise minuciosa do mérito para verificar existência ou não de 

litigância de má-fé nos autos, motivo pelo qual há de ser indeferido o 

pedido formulado em virtude das provas carreadas aos autos pela Ré, 

conforme autoriza o Enunciado 90, parte final do FONAJE e artigo 32 da 

Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 
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emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve contratação 

da linha nº 066-9942-1080 do serviço pós pagos “SMARTVIVO 

CONTROLE PLUS 500 MB”, juntando documentos pessoais, contrato 

assinado pelo autor, telas sistêmicas com dados pessoais, histórico de 

pagamento e debito em aberto no valor de R$ 179,97 comprovando a 

relação jurídica entre as partes Assim, insurge dos autos que, os 

documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

semelhante aquela exarada na procuração e documentos pessoais em 

anexo a inicial, restando demonstrando que o Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 179,97 (cento e setenta e nove reais e noventa e 

sete centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001115-73.2018.811.0051 Polo Ativo: SEBASTIÃO ANDRADE SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SEBASTIÃO 

ANDRADE SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de inversão do ônus da 

prova, ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação e 

ausência de consulta junto ao órgãos competente, no mérito, afirma à 

legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando telas 

sistêmicas, defende o exercício regular de direito, a inexistência de danos 

morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares arguida pela 

ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo 

qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 
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deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve contratação 

da linha do serviço pós pagos, juntando telas sistêmicas com dados 

pessoais do Autor, histórico de pagamentos e débito em aberto no valor 

de R$ 105,89 comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, 

insurge dos autos que, as telas sistêmicas juntadas pela Ré trazem em 

seu conteúdo dados pessoais do Autor, com endereço e CEP, bem como o 

valor em aberto da referida linha celular cancelada. Diante disso, entendo 

que a tela sistêmica, neste caso, há de ser admitida como meio de prova 

da contratação, afastando desta forma a possibilidade de aquisição 

fraudulenta, revelando claramente que houve contraprestação do serviço 

da reclamada ao reclamante, evidenciando que o Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 105,89 (cento e cinco reais e oitenta e nove 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER SOUZA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001437-93.2018.811.0051 Polo Ativo: GLAUBER SOUZA TELES Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por GLAUBER SOUZA 

TELES em face de TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

dano moral. Extrai-se dos autos por meio do termo da petição anexa aos 

autos (Id 15334014) que a parte autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 15334014) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 
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julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-78.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM 

GERAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010378-78.2016.811.0051 Polo Ativo: MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA 

Polo Passivo: ALIANÇA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA - ME Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por MARINALVA 

ALVES DE OLIVEIRA em face de ALIANÇA COMERCIO VAREJISTA DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA - ME objetivando indenização 

por dano moral. Extrai-se dos autos por meio da petição anexa aos autos 

(Id 153362161 e 15362164) que a parte autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 153362161 e 15362164) e com fundamento no art. 485, inciso 

VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

13 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001337-41.2018.811.0051 Polo Ativo: FABIO JUNIOR PEREIRA LOPES 

Polo Passivo: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de ação de reclamação ajuizada por FABIO JUNIOR PEREIRA LOPES em 

face de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A objetivando indenização por dano moral. Extrai-se dos 

autos por meio do termo de conciliação (Id 15389221) que a parte autora 

não possui interesse no prosseguimento da ação, requerendo a extinção 

do feito. Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se que a 

extinção do feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido 

de desistência da parte Autora (id 15389221) e com fundamento no art. 

485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

13 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELDES ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001339-11.2018.811.0051 Polo Ativo: WELDES ANTONIO DOS SANTOS 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por WELDES 

ANTONIO DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de prescrição, inépcia da inicial, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de consulta 

extraída dos órgãos competente, no mérito afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação, 

condenação à litigância de má-fé e ao pedido contraposto. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A Ré 

alega em sede de contestação alega a preliminar de prescrição da 

reparação cível, porém, a legislação consumerista em seu artigo 27 prevê 

prazo prescricional de 05 anos para o consumidor pleitear os danos 

ocasionados pelo fato de produtos ou serviços, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar arguida. No que tange as preliminares de inépcia da inicial, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de consulta 

extraída dos órgãos competente arguidas pela ré, estas se confundem 

com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as 

preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 336 de 683



juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As telas 

sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, apesar de ser 

admitido como meio de prova da regularidade na contratação, entendo que 

referida tela extraída do sistema da Requerida deve apresentar dados 

pessoais completo do contratante, como por exemplo, endereço, 

inscrições do número de CPF e RG, números de celular e número do 

contrato de prestação do serviço. Diante disso, da forma que se encontra 

as telas sistêmicas acopladas aos autos, deveria estas, no mínimo estar 

acompanhada de contrato devidamente assinado ou áudio, para 

demonstrar a relação consumerista entre as partes envolvidas na lide, 

motivo pelo qual, resta prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta consoante 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 
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autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000498-16.2018.811.0051 Polo Ativo: ARLENE PEEIRA DE ALMEIDA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ARLENE 

PEREIRA DE ALMEIDA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de eventual pedido de desistência e 

ausência de consulta extraída dos órgãos competente, no mérito afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação, condenação à litigância de má-fé e ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar No que tange as preliminares arguidas pela ré, estas se 

confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. Entretanto, a parte Ré em sua defesa atribui o fato 

da existência do débito na possibilidade de fraude por terceiro, 

requerendo neste caso a aplicação da excludente de responsabilidade. 

Pois bem, entendo que neste caso é incabível a aplicação da excludente 

de responsabilidade, pois a parte Ré sequer trouxe algum documento do 

suposto falsário, restando prejudicada a tese suscitada, devendo ser 

responsabilizada em face do ilícito ocorrido com a Autora. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As faturas e telas sistêmicas em anexo 

aos autos pela Ré em sua defesa, apesar de ser admitido como meio de 

prova da regularidade na contratação, entendo que referida tela extraída 

do sistema da Requerida deve apresentar dados pessoais completo do 

contratante, como por exemplo, endereço, inscrições do número de CPF e 

RG, números de celular e número do contrato de prestação do serviço. 

Diante disso, da forma que se encontra as telas sistêmicas acopladas aos 

autos, deveria estas, no mínimo estar acompanhada de contrato 

devidamente assinado ou áudio, para demonstrar a relação consumerista 

entre as partes envolvidas na lide, motivo pelo qual, resta prejudicado o 

meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 
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eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta consoante 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001250-85.2018.811.0051 Polo Ativo: RAFAEL ALVES LUIZ Polo Passivo: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por RAFAEL ALVES 

LUIZ contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial, 

incompetência do Juizado Especial Cível e ausência de pretensão resistida 

e conexão, no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado, entende 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar de incompetência do juizado especial não merece 

prosperar, tendo em vista que foram juntado aos autos documentos 

suficientes para analise do mérito, restando claro a desnecessidade de 

realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, 

motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. As preliminares 

suscitadas em face da ausência de interesse de agir e pretensão resistida 

pela Requerida se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, 

motivo pelo qual, afasto as preliminares arguidas. Por fim, extrai da defesa 

da Ré que esta alega como preliminar conexão de processos em nome da 

Autora e que estão sendo discutido neste Juízo, ocasião em que na busca 

efetuada no sistema PJe, verifica-se que o Autor possui outro processo 

em seu nome contra a Requerida, porém com discussão referente a débito 

distinto. Assim, entendo que o processo em tela deve ser julgado em 

separado dos demais para que a prestação jurisdicional seja entregue aos 

litigantes de forma imparcial e efetiva, motivo pelo qual, rejeito a preliminar 

suscitada pela Ré. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Compulsando 

os autos, extrai-se que a parte Autora em peça impugnatória, requereu a 

declaração de incompetência do Juizado Especial para o julgamento da lide 

em face da necessidade de pericia grafotécnica (Id 15514300), porém, 

necessário se faz analise minuciosa do mérito para verificar existência ou 

não de litigância de má-fé nos autos, motivo pelo qual há de ser indeferido 

o pedido formulado, conforme autoriza o Enunciado 90, parte final do 

FONAJE e artigo 32 da Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 
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Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação comercial com a reclamada não 

merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua defesa juntou 

contrato assinado pelo Autor referente aquisição de produtos e serviços 

bancários, tal como, cartão de crédito, comprovando a relação jurídica 

entre as partes. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré 

demonstram claramente que houve contraprestação do serviço do 

reclamado ao reclamante, bem como a assinatura do contrato é 

semelhante à assinatura do termo de conciliação e procuração, 

comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço do 

reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, 

aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Ainda em 

sede de contestação, a Ré requer aplicação da Sumula 385 do STJ, por se 

tratar a matéria de inscrição pré-existente. Diante do caso em comento, 

entendo que a aplicação da Sumula é completamente descabível a matéria 

discutida nestes autos, pois o débito oriundo da negativação, trata-se de 

divida contraída pela parte Autora que não foi devidamente paga, 

conforme provas dos autos, restando assim, a comprovação da 

inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT,13 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 1391/2018

 O Doutor Darwin de Souza Pontes – Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana – MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e

 Considerando o Ato nº 970/2018 – CM, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10372, que concede aposentadoria voluntária, a partir de 

07/11/2018, para a servidora Silete Maria Colombo – matrícula 4059 - 

Técnica Judiciária exercendo a função de Gestora Administrativa 3 no 

Fórum da Comarca de Canarana - Estado de Mato Grosso.

 Considerando a Portaria nº 056/2007 de 08/10/2007, deste Juízo, que 

designou a servidora Silete Maria Colombo, para exercer a função de 

Gestora Administrativa 3, nesta Comarca, a partir de 01/11/2007;

 Considerando a Portaria nº 1379/2018, que revoga a Portaria nº 

056/2007, deste Juízo;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora ROSMERI BROCH - Auxiliar Judiciária, matrícula 

8683, para exercer a função de Gestora Administrativa 3 – PDA - FC 

nesta Comarca., a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta portaria.

 Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Canarana-MT, 12 de novembro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65088 Nr: 215-76.2018.811.0029
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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: ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305, Raquel 

Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Teixeira Chaves - 

OAB:44.594/GO, João Pedro Silva Raphaldini - OAB:45.093/GO

 Certifico para os devidos fins que a contestação de fls. 88/110 foi 

protocolizada em 06/11/2018. Assim, nos termos do Provimento 

056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja intimado o requerente, 

através de seu patrono, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44266 Nr: 606-70.2014.811.0029

 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: Nilva Maria Beckmann, ROSIMAR FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILDO MATARAM, Solange 

Clarisse Wesolowski, Hilda Aparecida Mataran, Divina Ribeiro Rodrigues, 

ESPÓLIO DE DIOMARINA MATARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente para que se manfieste no prazo legal, em 

conformidade com o despacho de fls. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58307 Nr: 3076-06.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE GOMES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, 

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 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46479 Nr: 2379-53.2014.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA, Cleusa dos 

Santos Rocha, Ervino Arlindo Neuhaus, Gentil José Londero, DEBORA DA 

SILVA VIEIRA, ERNAI LESLE DECKMANN MALVESSI, LUCIMAR MARIA DE 

AGUIAR, João Paulo Costa Scapini, Lúcia Maria Jantsch Londero, LISANI 

TAINETE FUCHS FREITAS, MARA CARMECITA SASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial, impulsiono os autos às partes 

para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64189 Nr: 3352-03.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CAPANDE BENITHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO CAPANDE BENITHEZ, 

Filiação: Arminia Aguero e Jorge Benithez, data de nascimento: 

22/12/1974, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia de fls. 7/9, que o denunciado 

estava na praça do avião no dia 08/03/2017, onde adquiriu uma bicicleta 

de cor laranja, que pelo valor e preço, deve-se presumir ter sido obtida por 

meio criminoso; que anteriormente havia sido subtraída da vítima Manoel 

Vasconcelos dos Santos, conforme TCO de fls. 11 e termo de 

reconhecimento do objeto de fls. 14. Ante o exposto o Ministério Público 

denunciou com incurso no artigo 180, § 3º do Código Penal, requerendo 

que seja citado e processado, condenando-o ao final.

Despacho: "Autos nº. 3352-03.2017.811.0029 (64189)Vistos etc. Defiro o 

pedido inserto às fls. 32/33 e determino a expedição de Edital para citação 

do acusado LEONARDO CAPANDE BENITHEZ, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do CPP), nos 

termos da decisão de fl. 26.Desde já, nomeio a Defensoria Pública 

Estadual para patrocínio de sua defesa. Às providências. 

Cumpra-se.Canarana, 20 de março de 2018.Darwin de Souza Pontes 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, Isadora Maria de Souza 

Brito, digitei.

Canarana, 09 de novembro de 2018

Maria Amelia Dedone Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65850 Nr: 703-31.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, DANIEL DE JESUS MOURA, 

FRANCISCO CLAUDINEI SOUSA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 703-31.2018.811.0029 código 65850

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: A Apurar e DANIEL DE JESUS MOURA e FRANCISCO 

CLAUDINEI SOUSA ROCHA

CITANDO(A, S): Réu(s): Daniel de Jesus Moura, Cpf: 03188686102 

Filiação: Aurino Alves de Moura e Lucimar Moreira de Jesus, data de 

nascimento: 27/04/1990, brasileiro(a), natural de São Miguel do 

Araguaia-GO, Endereço: Endereço Não Informado, Cidade: Canarana-MT

Réu(s): Francisco Claudinei Sousa Rocha, Cpf: 99735954249 Filiação: 
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Edimar Rodrigues Rocha e Maria Aureni de Sousa, data de nascimento: 

20/01/1988, brasileiro(a), natural de Viseu-PA, , Endereço: Endereço Não 

Informado, Cidade: Canarana-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/10/2018

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 

10 (dez) 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: o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

oferece DENÚNCIA em face de FRANCISCO CLAUDINEI SOUSA ROCHA E 

DANIEL DE JESUS MOURA, acima qualificados, como incursos nas 

sanções do art. 121, parágrafo 2º, incisos II, III e IV do artigo 168, todos do 

Código Penal.

DESPACHO: Vistos, etc. Autue-se e registre-se como ação penal. 

Preenchidos os requisitos legais (artigo 41 do CPP), recebo a denúncia, na 

forma em que foi posta em Juízo. Indefiro o pedido de requisição de 

certidões e folhas de antecedentes criminais do acusado, nos termos do 

artigo 1.373, inciso II da CNGCJ/MT, alterado pelo Provimento n.º 41/2016 

da Corregedoria Geral de Justiça, por não ter demonstrado o órgão de 

acusação a impossibilidade de apresentação de tais documentos quando 

do oferecimento da peça vestibular. Porém, em razão da recente alteração 

do sistema informatizado de consultas processuais APOLO/TJMT, o qual 

atualmente permite a consulta sistêmica à base de dados estaduais sobre 

antecedentes criminais, determino que seja efetivada uma consulta ao 

referido sistema e seja o resultado juntado aos autos, como forma de 

melhor subsidiar eventual transcurso do processo bem como as medidas 

a serem tomadas. Conforme exige o artigo 1.373, inciso III, da CNGCJ/MT, 

determino a comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime 

ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, sendo o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). 

Nos termos do artigo 20 caput da Resolução n.º 113, de 20 de Abril de 

2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, determino que se proceda a 

uma consulta ao Banco de Dados de Processo de Execução Penal e, 

acaso consta processo executivo criminal contra o denunciado, que seja 

o juízo da execução imediatamente informado acerca da denúncia que ora 

se recebe. Sem prejuízo, considerando que os acusados tomaram rumo 

ignorado, determino a expedição de Edital para citação dos Acusados 

Daniel de Jesus Moura e Francisco Claudinei Sousa Rocha. Após o prazo 

do edital, vista dos autos ao Ministério Público. Determino ainda o registro 

dos respectivos Mandados de Prisão junto ao Banco Nacional de 

Mandados de Prisão - BNMP, considerando o mandamento insculpido no 

artigo 289-A do Código de Processo Penal. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 8 de novembro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65371 Nr: 373-34.2018.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI WERKHAUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA APARECIDA ALVES, ROGÉRIO 

RIBEIRO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT25682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor a inércia do requerido, embora citado por edital, 

impulsiono os autos ao requerente para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60165 Nr: 1112-41.2017.811.0029

 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: CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Leal de Figueiredo, ANA LUISA 

GARCIA, MARIA THEREZA LEAL DE FIGUEIREDO, SERGIO LISA DE 

FIGUEIREDO, LUCIANA VICENTE DE FIOGUEIREDO, DIOGO LISA DE 

FIGUEIREDO, MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN, IVETE LEAL DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:OAB/MT 14.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 206435/2018

 Autos de Origem: 1112-41.2017.811.0029 – Código 60165

Solicitantes/Requerentes: Canarana Transmissora de Energia SA

Solicitado(a)/Requerido(a): Roberto Leal de Figueiredo

Solicitado(a)/Requerido(a): Ana Luiza Garcia

Solicitado(a)/Requerido(a): Maria Thereza Leal de Figueiredo

 Solicitado(a)/Requerido(a): Sérgio Lisa de Figueiredo

Solicitado(a)/Requerido(a): Luciana Vicente de Figueiredo

Solicitado(a)/Requerido(a): Diogo Lisa de Figueiredo

Solicitado(a)/Requerido(a): Martina Lisa de Figueiredo Marin

 Solicitado(a)/Requerido(a): Ivete Leal de Figueiredo

.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 206435/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 25 de janeiro de 2019, às 13h30min 

(MT).

 CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 07 de novembro de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60164 Nr: 1111-56.2017.811.0029

 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: CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DICK, ARNOLDO LEAL DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:OAB/MT 14.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurélio Cardoso de 

Rezende - OAB:OAB/MT 17.604-A

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 119208/2018

 Autos de Origem: 1111-56.2017.811.0029 – Código 60164

Solicitantes/Requerentes: Canarana Transmissora de Energia SA

Solicitado(a)/Requerido(a): Arnaldo Dick

Solicitado(a)/Requerido(a): Arnoldo Leal de Figueiredo

.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 119208/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 25 de janeiro de 2019, às 12h30min 

(MT).

 CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 07 de novembro de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC
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2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000443-34.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. P. (RÉU)

 

Segue o Termo de Sessão de Conciliação em PDF.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000260-63.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDELSON GUEDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Considerando a informação da Certidão do Sr. Oficial de Justiça ID. 

16323546, nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do polo ativo, para que 

providencie a complementação da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

legal, devendo a guia ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado 

d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-55.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. G. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. C. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certifico que , o Executado acostou nos autos os 

comprovantes de depósitos IDs. nº 1649862 e 16498372, assim sendo, 

impulsiono os autos com o fito de intimar o Pólo ativo para manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito. Canarana - MT, 13 de novembro de 

2018. SILVANE MARLISE SCHWEIG SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000300-45.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Vilas Boas (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000300-45.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): MARCOS ROBERTO RÉU: SERGIO VILAS BOAS Vistos e etc... 

Trata-se de pedido de reconsideração opostos pelo requerido sob o 

argumento de que planta hortaliças no local da reintegração e que caso a 

liminar seja cumprida o mesmo terá inúmeros prejuízos. De plano percebo 

que o pedido não merece prosperar, pois eventuais prejuízos que por 

ventura venha o requerido a sofrer poderão ser apurados no presente 

processo, e caso o mesmo seja vitorioso na demanda, esse será 

ressarcido nos próprios autos. No mais, cumpra-se a decisão anterior, 

devendo o oficial de justiça no momento do cumprimento fazer uma 

avaliação preliminar da plantação eventualmente existente no local, para 

evitar maiores prejuízos às partes. Canarana, 13 de novembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000491-90.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA DE ANDRADE OAB - SP393969 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000491-90.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Em que pese à declaração de hipossuficiência do autor, a 

efetiva impossibilidade em suportar as despesas do processo deve ser 

demonstrada através de documentos, quando pela própria natureza da 

ação e dos fatos narrados na inicial não se extrai a presunção de 

miserabilidade da parte. Isso porque o parágrafo único, do art. 2º da Lei 

1060/50, deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV do art. 5º, da 

Constituição Federal, que prevê que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 

Assim, intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, juntar aos autos 

documentos comprobatórios acerca de sua situação econômica, inclusive, 

quanto às despesas básicas suportadas, sob pena de indeferimento do 

benefício pleiteado. Intime-se. Canarana, 13 de novembro de 2018. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41970 Nr: 824-35.2013.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Aparecido Mataran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristinana V Borges Martins - 

OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração opostos HSBC BANK BRASIL S.A, 

atacando a sentença de fls. 134/136, sob o argumento de que referida 

decisum apresenta erro material, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

 É o relatório. Fundamento.

 Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou decorrente de erro material, 

porventura existente na decisão, nos termos artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil.

 No caso em tela, o erro material se funda no valor do título executivo 

judicial constituído.

 Em análise aos autos, vislumbro que o contrato de abertura de conta e 

termo de opção pessoa física, o qual se efetivada a execução, previa 

débito no importe a R$ 33.425,99 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e 

cinco reais e noventa e nove centavos).

Pois bem. Passo à correção do erro material.

 Veja-se que a decisão de fls. 134/136, julgou procedente a ação e 

constituiu o negócio jurídico havido entre as partes em título executivo, 

indicando valor diverso do débito inicial.

 No mais, apesar do valor inicial do débito se referir a R$ 33.425,99 (trinta 

e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), 

vislumbro que a retro decisão constituiu valor diverso.

Assim sendo, o erro material deve ser corrigido, a fim de indicar o valor 

inicial do título. No mais, ressalto que o valor atualizado deverá ser 
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observado em fase executiva.

 Dispositivo.

 Ante o exposto, nos termos do art. 1.022, inciso II, CPC, RECEBO os 

embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de 

sanar erro material.

Nos termos do art. 701, §2° do CPC, constituo de pleno direito o título 

executivo judicial no valor de R$ 33.425,99 (trinta e três mil, quatrocentos 

e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), convertendo o mandado 

inicial em executivo.

Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 1574-95.2017.811.0029

 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: FVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVBdS, ADFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:13215 /MT

 Vistos.

 Trata-se de ação revisional de alimentos em que Flávio Vieira da Silva 

move em face de Layla Vieira Biesek da Silva, menor impúbere, sente ato 

representada por sua genitora Angela de Fátima Biesek, já qualificados no 

encarte processual.

 Às fls. 58/68 fora apresentada réplica, a qual fora impugnada às fls. 

102/105.

 É o relatório. Fundamento.

 Finda a fase postulatória e não sendo o caso de extinção ou julgamento 

antecipado do mérito, passo ao saneamento do processo, nos termos do 

art. 357, do Código de Processo Civil.

Quanto às questões processuais pendentes, mister se faz a elucidação 

da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

 Em contestação, a requerida alega vultoso poder aquisitivo do requerente, 

baseando referida alegação em suposta propriedade de caminhões e de 

veículo de luxo.

No entanto, acarreou imagens diversas de veículos, sem comprovar a 

propriedade destes, de modo que vislumbro inexistir provas suficientes 

que demonstrem a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça, 

baseada nos fundamentos ora formulados.

 Dispositivo.

 Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida em sede contestatória.

Saneio o feito, nos termos do art. 357, CPC e determino o regular 

processamento do feito.

 Defiro a gratuidade de justiça à requerida, concedendo-lhe as isenções 

previstas no art. 3º, da Lei n.º 1.060/50 (LAJ). Entretanto, este juízo 

poderá revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

Intime-se a requerida para que especifique a prova que requer 

emprestada nos autos de Cód. 61360, bem como, apresente a 

necessidade de referido pedido.

 Intimem-se as partes, por Dje, para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, observado o disposto do art. 373, CPC.

Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62684 Nr: 2504-16.2017.811.0029

 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: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FESDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 204537/2018

 Autos de Origem: 2504-16.2017.8.11.0029 – Código 62684

Solicitantes/Requerentes: Douglas dos Santos

 Solicitado(a)/Requerido(a): Fernanda Elaine Schonholzer da Cruz

 .

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 204537/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 03 de dezembro de 2018 às 12h30min 

(MT).

 CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 29 de outubro de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22872 Nr: 677-14.2010.811.0029

 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: Edison Wisch

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Rodriguez - 

OAB:8795, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, Wilson 

Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta o credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, 

na forma do artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o pedido de 

penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, 

proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados 

pelo exequente. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que 

somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo 

primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º; A 

Secretaria deverá observar, para o adequado cumprimento do disposto no 

§3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo para pagamento 

voluntário (artigo 526) e de impugnação (artigo 525), será admitida, tão 

somente, a carga cópia e consulta dos autos no balcão serventia, a fim de 

se cumprir com exatidão o disposto no artigo 525, §6º, do CPC, posto que 

essa disposição determina a existência de um prazo para a parte e a 

determinação de uma diligência a ser praticada por este Juízo.Intime-se o 

executado, por Dje, nos termos do art. 513, §2°, inciso I, CPC.Certifique-se 

a secretaria quanto a tempestividade das manifestações. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65072 Nr: 207-02.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC 

NAT RENOVAVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, 
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DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para apreciação de matéria de 

interesse de autarquia federal. Ademais, nos termos do art. 45, do Código 

de Processo Civil, DETERMINO desmembramento do feito e a remessa dos 

presentes autos à justiça federal – subseção judiciária da comarca de 

Barra do Garças/MT (Resolução nº 600-17/2005, do TRF da 1ª Região, 

reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433/2010 e 421/2011), 

dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição.Expeça-se o 

necessário, com as devidas baixas.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28018 Nr: 1890-21.2011.811.0029

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMFN, MTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 Vistos.

Intime-se o executado no endereço informado à fl. 222, com as 

advertências legais, para, em 03 (três) dias efetuar o pagamento da 

quantia de R$ 50.877,21 (cinquenta mil, oitocentos e setenta e sete reais e 

vinte e um centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão por até 90 (noventa) 

dias, nos termos do artigo 528, “caput” e § 3º do Código de Processo Civil.

Concedo os benefícios do § 1º do artigo 212 do Código de Processo Civil 

aos oficiais encarregados das diligências, caso seja estritamente 

necessário ao seu cabal cumprimento.

Expeça-se carta precatória para comarca de Cuiabá/MT.

 Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65073 Nr: 208-84.2018.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC 

NAT RENOVAVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma da 

nova redação do artigo 919, §1º do CPC, uma vez que o juízo não se 

encontra seguro por penhora, depósito e tampouco por caução suficiente, 

bem como não vislumbro que o prosseguimento do feito possa causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

 Nos termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se o 

embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22001 Nr: 2718-85.2009.811.0029

 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: Neuraci Batista de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cientifiquem-se as partes da decisão à fl. 178.

Inexistindo pedidos, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65140 Nr: 248-66.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGÍDIO LORENZI DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria-Geral Federal - 

OAB:SIAPE / 1671981

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de 

Fevereiro de 2019, às 14h00min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

No mais, determino à autarquia requerida a juntada, no prazo de quinze 

dias, de cópia de todo o procedimento administrativo negado à parte 

autora (fl. 20).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65578 Nr: 523-15.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleise Fulber Caumo - 

OAB:12.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a reforma da decisão de fls. 64/65, CONCEDO a antecipação dos 

efeitos da tutela, com base nos fundamentos apresentado às fls. 73/74.

DETERMINO a intimação do requerido para que, de imediato, reestabeleça 

o benefício previdenciário ao requerente, desde a data do dia 31 de 

agosto de 2017.

Nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, fixo a pena de multa, no importe 

a R$50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso.

Em seguida, intime-se a parte autora para apresentação de impugnação.

 Intimem. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65366 Nr: 368-12.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO HONÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de 

Fevereiro de 2019, às 14h30min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 
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dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

No mais, determino à autarquia requerida a juntada, no prazo de quinze 

dias, de cópia de todo o procedimento administrativo negado à parte 

autora (fl. 34).

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46571 Nr: 2451-40.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN - Administradora de Bens S/C Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH, Neldo Egon 

Weirich, Eni Schepp Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:OAB/MT 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 204547/2018

 Autos de Origem: 2451-40.2014.811.0029 – Código 46571

Solicitantes/Requerentes: Gaplan – Administradora de Bens S/C Ltda

 Solicitado(a)/Requerido(a): Rogerio Cristiano Weirich

Solicitado(a)/Requerido(a): Neldo Egon Weirich

Solicitado(a)/Requerido(a): Eni Schepp Weirich

.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 204547/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 21 de janeiro de 2019 às 13h30min 

(MT).

 CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 29 de outubro de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29331 Nr: 840-23.2012.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Canarana Fertilizantes e Máquinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 85 e para tanto, DETERMINO o arquivamento dos 

autos, sem baixa na distribuição.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57612 Nr: 2742-69.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Matte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO DE JESUS FRANCISCO, IDEIR 

ANTONIO FRANCISCO

 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:

 Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta o credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, 

na forma do artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o pedido de 

penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, 

proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados 

pelo exequente. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que 

somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo 

primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º; A 

secretaria deverá observar, para o adequado cumprimento do disposto no 

§3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo para pagamento 

voluntário (artigo 526) e de impugnação (artigo 525), será admitida, tão 

somente, a carga cópia e consulta dos autos no balcão serventia, a fim de 

se cumprir com exatidão o disposto no artigo 525, §6º, do CPC, posto que 

essa disposição determina a existência de um prazo para a parte e a 

determinação de uma diligência a ser praticada por este 

Juízo.Certifique-se a secretaria quanto a tempestividade das 

manifestações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42054 Nr: 916-13.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BVXR, AAX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleise Fulber Caumo - 

OAB:12.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Por considerar que as partes entabularam acordo no processo de 

execução em apenso, bem como, que a matéria referida ao levantamento 

de penhora já fora decidida em referidos autos, determino o arquivamento 

do feito.

Arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46141 Nr: 2108-44.2014.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LOPES FARIA, VANESSA 

APARECIDA LEAL FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 Vistos.

A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, não se manifestou nos autos.

Diante disso, a parte exequente pleiteou requerendo a penhora online do 

crédito.

A Lei 11.382/2006 modificou o inciso I, do artigo 655, do Código de 

Processo Civil, indicando o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantia da execução.

A penhora online é uma inovação trazida pela Lei 11.382/06 que permite 

aos magistrados vasculhar contas bancárias de devedores e ordenar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 346 de 683



bloqueio de valores, a fim de garantir o cumprimento de obrigações 

retratadas em títulos executivos.

 O artigo 655-A, do código de Processo Civil, torna perfeitamente viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer 

aceno direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de 

bens para garantia da execução.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BACENJUD, 

determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 Realizado o bloqueio do numerário, lavre-se a penhora e depósito, e 

intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57656 Nr: 2762-60.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO YUKIYOSHI TAKAMORI, Salvadori 

Shigueru Takamori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, não se manifestou nos autos.

Diante disso, a parte exequente pleiteou requerendo a penhora online do 

crédito.

A Lei 11.382/2006 modificou o inciso I, do artigo 655, do Código de 

Processo Civil, indicando o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantia da execução.

A penhora online é uma inovação trazida pela Lei 11.382/06 que permite 

aos magistrados vasculhar contas bancárias de devedores e ordenar o 

bloqueio de valores, a fim de garantir o cumprimento de obrigações 

retratadas em títulos executivos.

 O artigo 655-A, do código de Processo Civil, torna perfeitamente viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer 

aceno direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de 

bens para garantia da execução.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BACENJUD, 

determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 Realizado o bloqueio do numerário, lavre-se a penhora e depósito, e 

intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57653 Nr: 2761-75.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GARCIA FEIJÓ

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, não se manifestou nos autos.

Diante disso, a parte exequente pleiteou requerendo a penhora online do 

crédito.

A Lei 11.382/2006 modificou o inciso I, do artigo 655, do Código de 

Processo Civil, indicando o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantia da execução.

A penhora online é uma inovação trazida pela Lei 11.382/06 que permite 

aos magistrados vasculhar contas bancárias de devedores e ordenar o 

bloqueio de valores, a fim de garantir o cumprimento de obrigações 

retratadas em títulos executivos.

 O artigo 655-A, do código de Processo Civil, torna perfeitamente viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer 

aceno direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de 

bens para garantia da execução.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BACENJUD, 

determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 Realizado o bloqueio do numerário, lavre-se a penhora e depósito, e 

intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1229 Nr: 324-28.1997.811.0029

 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: LAURENTINO LIRA FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA SANTA AMELIA, DIOLINO SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Advogado sem Nome 

(Aguardando Regularização) - OAB:3.669-A, Elpidio Alves Filho - 

OAB:5.063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Magno Alexandre Silveira Batista - OAB:24312

 Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição intercorrente do cumprimento 

de sentença em ação trabalhista, nos termos do art. 11-A do CLT e por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a ação, nos termos do art. 924, inciso V do 

CPC. No mais, ante a extinção do pleito, defiro o pedido de levantamento 

da penhora havida no imóvel de matrícula n° 25.000. Para tanto, determino 

que se oficie o CRI de Londrina/PR para que se proceda o necessário. 

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49169 Nr: 1304-42.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JULIÃO DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente à fl. 118, para que 

surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se a devida Requisição de Pagamento ao Responsável Legal 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (PGE-MT), conforme 

preconiza o artigo 535, §3º, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45879 Nr: 1909-22.2014.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT 

RENOVAVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DICK
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos.

Vista dos autos ao exequente para que se manifeste no prosseguimento 

do feito

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43534 Nr: 2459-51.2013.811.0029

 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: CLARICE MANINI GROFF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Houve sentença proferida em grau recursal, a qual transitou em julgado.

Devidamente cientes, as partes nada manifestaram.

 Assim sendo, não havendo pedidos a serem analisados, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49993 Nr: 1772-06.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderci Schemberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de esclarecimento ofertado às fls. 116/117.

Intime-se o perito para que processa ao esclarecimento acerca do início 

da incapacidade do requerente.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63596 Nr: 3008-22.2017.811.0029

 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: ESTHER OTTONI LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de 

Fevereiro de 2019, às 14h15min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

No mais, determino à autarquia requerida a juntada, no prazo de quinze 

dias, de cópia de todo o procedimento administrativo negado à parte 

autora (fl. 33).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50269 Nr: 1887-27.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kátia Laabs Rodrigues, Edemar do Nascimento 

Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação de fl. 137, NOMEIO o perito médico Jaime Ziliotto, 

clínico geral (CRM 2726), médico residente neste município, para realizar a 

perícia requisitada pelas partes, independentemente de compromisso.

Por considerar que as partes já apresentaram quesitos, determino a 

intimação destas para que, querendo, e no prazo de 5 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, devendo o assiste cumprir o ofício no prazo 

designado, empregando toda sua diligência, nos termos do art. 157, CPC, 

atendendo aos seguintes quesitos:

 a) o requerente sofre de alguma doença? Se positiva a resposta, qual tipo 

de doença?

 b) Esta doença é incurável, curável, progressiva ou degenerativa?

 c) A doença do requerente o impede de realizar seu trabalho habitual?

Além dos quesitos apresentados pelo juízo, deverá o perito responder 

àqueles já apresentados pelas partes.

O médico nomeado deverá informar o juízo e as partes, com antecedência, 

a data de realização da perícia.

Arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), que serão 

custeados pela Justiça Federal na forma indicada pela Resolução nº 541, 

de 18 de janeiro de 2007 do Conselho da Justiça Federal.

 Ressalto que o pagamento dos referidos honorários periciais só se dará 

após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo 

e, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados.

Após a realização dos serviços, será encaminhado ofício ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária do Estado, acompanhado do ato de nomeação do 

perito e de todos os dados necessários à efetivação do pagamento, que 

será efetuado no mês subsequente ao recebimento do referido ofício, 

diretamente na conta do perito, desde que exista disponibilidade 

orçamentária.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26164 Nr: 3974-29.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. da Silva O. R. Soares-ME, Cleovito 

Rodrigues Soares

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar-se no feito, sob pena de extinção do processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, §1º, CPC.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50292 Nr: 1901-11.2015.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Indústria e Comercio Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Teixeira Marques - 

OAB:OAB/GO 12206, Gildo Raimundo de Freitas - OAB:22146/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinomar Gomes Xavier - 

OAB:12.599 GO

 Vistos.

 Diante da manifestação de fl. 92, REDESIGNO a hasta pública para o dia 

27 de fevereiro de 2019, nos seguintes horários: 10h00min e 13h00min.

Caso leilão presencial e online, conste-se Rua Pará, n° 192-N, bairro 

Jardim Mato Grosso, Comodoro-MT e site www.balbinoleiloes.com.br.

No mais, cumpra-se “in totun” a decisão de fls. 89/91.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53136 Nr: 200-78.2016.811.0029

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

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

 PARTE AUTORA: Antonio Correia Bastos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 54/55, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Após o levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem analisados, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17255 Nr: 477-75.2008.811.0029

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

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

 PARTE AUTORA: Angelo Eloi Daltrozo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedido de item “1” e “2”, de fls. 76/78, devendo a secretaria 

proceder com o necessário.

 Em seguida, retornem os autos para análise dos cálculos apresentados.

 Vista dos autos à autarquia executada. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21041 Nr: 1762-69.2009.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Eloi Daltrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, Kátia Alessandra Fávero Alves - OAB:167929/SP, 

Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089, PRISCILLA 

GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 OAB-MT

 Vistos.

Registre-se a nova representante legal, nos termos apresentados à fl. 

86/v°.

Inexistindo pedidos a serem analisados, extraiam-se as cópias indicadas 

no processo em apenso e em seguida, remeta-se o feito ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20953 Nr: 1672-61.2009.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:Procuradora Fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 Vistos.

 Registrem-se os novos representantes legais da embargada, nos termos 

apresentados à fl. 83.

Inexistindo pedidos a serem analisados, remeta-se o feito ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45134 Nr: 1309-98.2014.811.0029

 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: LEIDI JANE SANTOS SIQUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente às fls. 109/112, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Após o levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem analisados, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17757 Nr: 979-14.2008.811.0029

 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: Lourivaldo Gonçalves de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 131/132 e para tanto, determino a expedição de 

alvará para levantamento de valor, nos termos ora requeridos.

 Após o levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem 

analisados, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65301 Nr: 334-37.2018.811.0029
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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: MAIKO DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Portanto, consideram-se presentes os requisitos do art. 294, “caput” e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual CONCEDO a 

liminar vindicada na exordial, para o fim de suspender a cobrança do ICMS 

incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e 

sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).23. Notifiquem-se 

o requerido para que prestem as necessárias informações, no prazo de 

10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei n.º 12.016/09).24. Com as informações, 

abra-se vista ao Ministério Público.25. Por fim, venham-me conclusos.26. 

Expeça-se o necessário.27. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27676 Nr: 1545-55.2011.811.0029

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS HORIZONTE 

LTDA, Rodobens Caminhões Cuiabá S/A, BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilma de Arruda Campos - 

OAB:8195-A/MT, FERNANDO EMILIO TIESCA - OAB:OAB/SC 8.599, 

Flávio Lopes Ferraz - OAB:148.100/SP, Olavo Pereira de Oiliveira - 

OAB:49142 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À fl. 4.253, a empresa recuperanda solicitou a intimação pessoal do Banco 

Bradesco para prestar informações acerca de valor e venda de veículos 

oriundos de busca e apreensão, bem como, possível compensação 

destes em parcelas vincendas.

À fl. 4.254, a empresa recuperanda requereu a expedição de 

extrato/impressão de depósitos realizados em favor do Banco 

Panamericano.

 À fl. 4.255, o Banco do Brasil pugnou pela expedição de alvará judicial 

para levantamento de valores.

 À fl. 4.280, a empresa recuperanda pugnou pela expedição de alvará 

judicial para levantamento de valores aos credores, bem como, reiterou o 

pedido de fl. 4.253.

É o relatório. Decido.

 No que pertine ao pedido da recuperanda em intimar o Banco Bradesco 

para prestar informações, bem como, em apresentar comprovantes de 

depósito realizados em favor do Banco Panamericano, percebo que este 

não foi previamente feito ao banco, logo ausente interesse de agir, pois 

não há pretensão resistida.

Ressalto que os pedidos apresentados ao Poder Judiciário devem ser 

realizados quando esgotadas as possibilidades de serem obtidos mediante 

via extrajudicial, haja vista se tratar de “ultima racio”.

 Assim sendo e por não haver necessidade da recuperanda em recorrer à 

via judicial para obter informações e recolher documentos, podendo 

satisfazê-la por via extrajudicial INDEFIRO os pedidos de fls. 4.253 e 

4.254.

 Já os pedidos de fls. 4.255 e 4.280, referentes à expedição de alvará 

judicial para levantamento de valores em nome do credor Banco do Brasil 

S/A merecem acolhida, tendo em vista associar-se com o próprio objetivo 

da recuperação judicial em garantir o interesse de seus credores.

 Assim sendo, EXPEÇA-SE alvará judicial para o levantamento dos valores 

depositados previamente em conta judicial.

 Intime-se a empresa recuperanda para apresentar relação pormenorizada 

dos débitos satisfeitos junto aos credores desta ação.

 Após o cumprimento das determinações, remetam-se os autos ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55671 Nr: 1633-20.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Ante a ausência de citação da parte executada até o presente 

momento, o exequente pleiteou requerendo a penhora online do crédito.

2. O artigo 835 do Novo Código de Processo Civil indica o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantia da execução.

3. O artigo 854, do Novo Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução.

 4. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado GERALDO JOSÉ PEREIRA, cujo nº de 

inscrição no CPF é 232.658.926-20/CNPJ foi declinado pela parte 

exequente nos autos.

 5. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora 

e depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos 

no prazo legal.

6. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

7. Indefiro o petitório de fls. 54vº, no tocante a busca pelo endereço do 

executado, vez que a declinação do endereço do executado é obrigação 

privativa da parte autora.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17810 Nr: 1032-92.2008.811.0029

 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: Dinei Vieira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Houve sentença proferida em grau recursal, a qual transitou em julgado.

Devidamente cientes, as partes nada manifestaram.

 Assim sendo, não havendo pedidos a serem analisados, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54516 Nr: 999-24.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julice Mara Martins Silva

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

OAB:OAB/MT 9.948A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 60, ante a inexistência de restrição de veículo 

oriunda do presente feito, conforme comprovante anexo.
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 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 59, remetendo-se o feito ao arquivo.

Intime-se. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50316 Nr: 1914-10.2015.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AP PORCINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro os pedidos de fl. 79.

Cumpra-se conforme requerido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000491-90.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA DE ANDRADE OAB - SP393969 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000491-90.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Em que pese à declaração de hipossuficiência do autor, a 

efetiva impossibilidade em suportar as despesas do processo deve ser 

demonstrada através de documentos, quando pela própria natureza da 

ação e dos fatos narrados na inicial não se extrai a presunção de 

miserabilidade da parte. Isso porque o parágrafo único, do art. 2º da Lei 

1060/50, deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV do art. 5º, da 

Constituição Federal, que prevê que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 

Assim, intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, juntar aos autos 

documentos comprobatórios acerca de sua situação econômica, inclusive, 

quanto às despesas básicas suportadas, sob pena de indeferimento do 

benefício pleiteado. Intime-se. Canarana, 13 de novembro de 2018. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000724-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIZIO GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA DA SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000724-05.2018.8.11.0024. Parte Autora: ALOIZIO GONCALVES DE 

OLIVEIRA. Parte Ré: SONIA DA SILVA SANTOS. Vistos etc. Deixo de 

receber a inicial, nesta via, haja vista que Ação de Adoção deve tramitar 

perante o Juizado da Infância de Juventude, o qual, conforme Resolução 

do TP, deve ter sua tramitação no Sistema Apolo. Portanto, cancelo a 

distribuição da presente ação e Intime-se a parte autora para que ingresse 

com a mesma via PEA, no Apolo. Após, arquivem-se com as baixas. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001000-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Banco John Deere S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Almir Ferreira Pinto (REQUERIDO)

Kátia Cristina Montoya Pinto (REQUERIDO)

Claudemiro Ferreira Pinto (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1001000-36.2018.8.11.0024. Parte Autora: Banco John Deere S/A. Parte 

Ré: Almir Ferreira Pinto e outros (2). Vistos etc. Analisando o processo, 

observo que a distribuição se deu em desacordo com a Resolução nº 

04/2016/TP, vejamos: “Art. 1º - Acrescentar o artigo 13-A na Resolução n. 

022/2011-TP, nos seguintes termos: Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” No caso dos 

autos, vislumbro que o advogado protocolou a precatória sem a inicial, 

conforme prevê o art. 260 do CPC, assim, intime-se para regularizar, em 

15 dias. Ressalto que a falta do cumprimento ensejará no não recebimento 

da deprecata, na forma do art. 321 do CPC c/c art. 13-A da Resolução n. 

022/2011-TP. Transcorrido o prazo, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001112-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PIZATTI DOLCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA (RÉU)

MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1001112-05.2018.8.11.0024. Parte Autora: MARCOS PIZATTI DOLCE. 

Parte Ré: MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP e outros. 

Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a parte requerente, 

na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: 

última declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última 

anotação salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de 

indeferimento do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001028-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DA COSTA ALVES (AUTOR(A))

ADEMAR RODRIGUES SIOLIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 351 de 683



Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1001028-04.2018.8.11.0024. Parte Autora: MARIA TEREZA DA COSTA 

ALVES e outros. Parte Ré: ENERGISA S/A. Vistos etc. Na forma do art. 99, 

§2º do CPC, intime-se a parte requerente, na pessoa de seu patrono, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. Ademais, 

importante lembrar que, para ações de valores inferiores a 40 salários 

mínimos e sem realização de perícia, o Juizado Especial não incide custas 

na primeira instância. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001108-65.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA PROCORIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001108-65.2018.8.11.0024. AUTOR(A): ADELIA PROCORIA DO 

NASCIMENTO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. III. No que 

tange ao pedido de tutela de evidência, nota-se que foi postulada com 

fundamento no art. 311, IV, do CPC/2015, isto é, nos casos em que ‘a 

petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável’. Com efeito, conforme dispõe o parágrafo único do 

dispositivo em questão, somente nos casos contidos nos incisos II e III a 

tutela de evidência poderá ser deferida liminarmente, o que não é o caso 

dos autos. Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. IV. Tendo 

em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a 

Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 

V. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 (trinta) 

dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), devendo na oportunidade 

especificar as provas que pretende produzir, justificando a sua 

necessidade. Em sendo o caso de perícias assistencial ou médica, deverá 

apresentar seus quesitos e, eventualmente, indicar assistente técnico. VI. 

Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC), quando deverá, de igual 

modo, apresentar as provas que pretendem produzir, indicando, na 

oportunidade e, em sendo o caso, seus quesitos e/ou assistente técnico. 

VII. De outro lado, realizadas as determinações anteriores, determino, 

desde já, a realização de perícia médica na parte autora para aferição da 

alegada incapacidade laborativa. VIII. Para tanto, nomeio como perito 

médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso. 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. IX. Para a realização da 

perícia, observem-se as seguintes determinações: a) deverá a secretaria 

deste Juízo designar data e hora para realização da perícia nas 

dependências do Fórum da Comarca, conforme sua disponibilidade, 

intimando-se para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o 

perito nomeado, a parte autora e seu(sua) advogado(a), devendo a 

pessoa periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá 

trazer todos os documentos médicos necessários à clara compreensão 

do histórico e quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, atestados, 

etc.). b) Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder com 

clareza e objetividade os quesitos da parte autora e deste Juízo, que 

indica como seus os quesitos unificados aprovados pela Recomendação 

Conjunta n° 01/2015 do CNJ (vide Formulário de Perícia, Hipóteses de 

Pedido de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez), 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. Com fundamento nos arts. 25 e 

28, parágrafo único, da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal, desde já fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários 

periciais, que serão arcados pela Justiça Federal, já que se trata de 

processo tramitando no âmbito da jurisdição federal delegada. Solicite-se o 

pagamento dos peritos médico e assistencial, junto ao Diretor do Foro da 

Seção Judiciária de Mato Grosso, anexando cópia da presente nomeação. 

X. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, em 15 

dias. XI. Após, façam-me os autos conclusos para análise. XII. Cumpra-se 

expedindo o necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 7 de novembro de 

2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59814 Nr: 1089-52.2013.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Maria Coutinho Misorelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Kelle da Silva Yoshida, Elthon Jhony 

Yoshida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danieli Cristina Oshitani - 

OAB:6079, Rogério Caporossi e Silva - OAB:6.183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que fica devidamente INTIMADAS as partes devedoras , na pessoa de seu 

advogado no prazo de cinco (05)dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no importe total de R$ 3.888,30 (TRES MIL, 

OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme 

condenação de fls. 215/218. Este valor deverá ser feito de forma 

separada, sendo o valor de R$ 1.944,15 (hum mil, novecentos e quarenta 

e quatro reais e quinze centavos)a título de custas processuais 

remanescentes devida pelo ré e o valor de R$ 1.944,15(hum mil 

novecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos) a título de taxa 

judiciária remanescentes. Ficam cientificados de que poderão acessar o 

site www.tjmt.jus.br. Link .mt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - 

Primeira Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 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 da Comarca do processo, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39442 Nr: 1949-24.2011.811.0024

 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: Manoel da Costa Campos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que fica devidamente INTIMADA a parte devedora, na pessoa de seu 

advogado no prazo de cinco (05)dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no importe total de R$ 654,87(SEISCENTOS E 

CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme 

condenação de fls. 133/135. Este valor deverá ser feito de forma 
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separada, sendo o valor de R$ 413,40(quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos)a título de custas processuais remanescentes devida 

pelo ré e o valor de R$ 241,47 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta 

e sete centavos)inze centavos) a título de taxa judiciária remanescentes. 

Ficam cientificados de que poderão acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

.mt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no 

item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos 

com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar 

no item custas e 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 da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86175 Nr: 3863-50.2016.811.0024

 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: DORVALINA DO CARMO SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448, TARCILA GRACIANI DE SOUZA - 

OAB:MT/12005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Concedo prazo de 5 dias à advogada para a juntada de 

substabelecimento. II. Diante da ausência do INSS, embora devidamente 

intimado, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. IV. Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78649 Nr: 621-83.2016.811.0024

 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: Jeonil Alves do Bomdespacho

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

Cuiabá - MT.

 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, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Cumpra-se a determinação das ocorrências acima. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103430 Nr: 1210-07.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMALIA PROCOPIO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, FELLIPE BAEZ 

MALHEIROS - OAB:18517/O, RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 23439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81466 Nr: 1669-77.2016.811.0024

 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: Inêz Gonçalves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro o pedido de juntada de documentos pela autora e 

homologo o pedido de substituição da testemunha. II. Diante da ausência 

do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, §2°, do 

CPC, dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na 

instrução. III. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, 

venham os autos conclusos para sentença. IV. Intimem-se. V. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78646 Nr: 618-31.2016.811.0024

 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: Luciele Ferreira da Costa

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José 

Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104262 Nr: 1538-34.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERGINIA CORREA DE SIQUEIRA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro o pedido de substituição da testemunha requerido 

pela parte autora, bem como de dispensa das testemunhas. Diante da 

ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, 

§2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na 

instrução. II. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, 

venham os autos conclusos para sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. V. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79247 Nr: 851-28.2016.811.0024

 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: GENESIO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 
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Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro a substituição das testemunhas Amarilio Jose 

Gaudencio e Juvenal Polidorio Pedroso por Domingos Antelmo Rozin. II. 

Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do 

art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104482 Nr: 1659-62.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Pereira de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78644 Nr: 617-46.2016.811.0024

 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: Neliane da Silva Hermogenes

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

Cuiabá - MT.

 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, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Em que pese não haver justificativa plausível para a 

ausência da requerente e de suas testemunhas, redesigno a audiência 

para do dia 05 de fevereiro de 2019,0 às 13h30min, devendo o advogado 

intimar a requerente e suas testemunhas, uma vez que se as mesmas não 

comparecerem o ato restará precluso. II. Intime-se o INSS. III Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, sai o presente intimado. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83264 Nr: 2536-70.2016.811.0024

 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: Benedito Julião Barbosa

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro a desistência das demais testemunhas. II. Diante da 

ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, 

§2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na 

instrução. III. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, 

venham os autos conclusos para sentença. IV. Intimem-se. V. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79578 Nr: 1000-24.2016.811.0024

 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: Maria Ancelma de Azevedo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Determino a realização de perícia médica na parte autora 

para aferição da alegada incapacidade laborativa. Para tanto, nomeio 

como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. 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, 

respondendo aos quesitos das partes, que deverão ser juntados, em 15 

dias, sob pena de preclusão. Para a realização da perícia, observem-se 

as seguintes determinações:a) deverá a secretaria deste Juízo designar 

data e hora para realização da perícia nas dependências do Fórum da 

Comarca, conforme sua disponibilidade, intimando-se para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o perito nomeado, a 

parte autora e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.).b) 

Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder com clareza e 

objetividade os eventuais quesitos das partes, 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. Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo 

único, da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão 

arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no 

âmbito da jurisdição federal delegada. Solicite-se o pagamento dos peritos 

médico e assistencial, junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, anexando cópia da presente nomeação. II. Juntada a perícia, 

intimem-se as partes para eventuais requerimentos e, em caso negativo, 

conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103533 Nr: 1258-63.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Almeida Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro o pedido da autora e homologo a dispensa da 

audiência II. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, venham 

os autos conclusos para sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79567 Nr: 994-17.2016.811.0024

 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: Manoel Ferreira de Aquino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Indefiro o pedido de 
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designação de nova audiência, em razão de não ter sido apresentada 

justificativa para a ausência das testemunhas e, na oportunidade, procedi 

com o depoimento pessoal do autor. Assim, declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87724 Nr: 252-55.2017.811.0024

 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: SONIA ANTONOW

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Defiro a substituição da 

testemunha. III. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, 

venham os autos conclusos para sentença. IV. Intimem-se. V. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91995 Nr: 1950-96.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Morimâ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Augusto Lima do 

Nascimento - OAB:6821-B

 Vistos, etc. I. Homologo o pedido para desistência do estudo 

antropológico. II. Defiro o pedido do MP e encaminhe a secretaria, cópia 

desta audiência e integral dos autos ao MP Criminal, na forma do art. 40, 

CPP, para apurar eventual pratica de violência doméstica. III. Com as 

oitivas da vítima e da informante, encerro a instrução e concedo o prazo 

sucessivo de 5 dias para as partes apresentarem as alegações finais. IV. 

Inexistindo alegação de nulidade, saem os presentes intimados. V. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94525 Nr: 3173-84.2017.811.0024

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir dos Reis Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Borges Domingos, Nelson Borges 

Domingues, Amadeu Borges Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:219767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA S. DE MACEDO 

- OAB:14.511/MT

 Vistos, etc. I. Afasto, de plano, a preliminar de inépcia da inicial, por 

reconhecer que da análise da inicial e dos documentos que a 

acompanham se concluem os pedidos nela apresentados, não havendo 

que se falar em confusão, contradição ou incoerência a inquinar a peça 

inicial de nulidade. De igual modo, é manifesta a presença de legitimidade e 

interesse processual da autora, demonstrado pelo fato de ser ela sócia 

integrante da pessoa jurídica em questão, cuja sociedade é requerida 

dissolução. Assim, desacolho as preliminares de ausência de interesse 

processual e ilegitimidade ativa.Os réus são parte legítima a figurar no 

feito, já que também constam como integrante da sociedade empresária, 

razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. II. Contudo, 

analisando detidamente a exordial, verifica-se evidente incorreção quanto 

ao valor dado à causa. Em que pese tenha sido atribuído o montante de R$ 

37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), além do pedido de 

consignação do aludido valor, referente às cotas sociais dos requeridos, 

pleiteia-se também indenização por dano material no valor de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais). Logo, considerando-se a regra disposta no art. 292, VI, 

do CPC, o valor da causa deve corresponder à somatória dos pedidos, 

que, no caso em questão, perfaz o total de R$ 117.500,00 (cento e 

dezessete mil quinhentos reais). Razão pela qual retifico, de ofício, o valor 

da causa, por se tratar de matéria de ordem pública (art. 292, § 3°, do 

CPC). Intime-se, portanto, a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o recolhimento do valor das custas processuais 

remanescentes, advertindo-a que, acaso não promova o pagamento o 

feito será extinto, cancelando-se a inicial. Transcorrido o prazo para 

recurso, promova-se a alteração no sistema Apolo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98660 Nr: 5176-12.2017.811.0024

 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: Jovenil Reis da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE

 Vistos, etc.

 Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo. Outrossim, observa-se que 

não há questões pendentes para esta fase processual, de modo que 

DECLARO saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso de prova 

testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de 

preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a forma de 

perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no prazo acima, 

sob pena de preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da regularidade do crédito 

em questão e a presença dos elementos qualificadores do dano moral.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74223 Nr: 2034-68.2015.811.0024

 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: Dorcelina Maximo Venero

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046, RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 23439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Acolho o pedido do advogado e homologo a desistência do 

ato. II. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos 

termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 80124 Nr: 1226-29.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, Lisú 

Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Daltro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CÉSAR PEREIRA - 

OAB:20914/O

 . Desta feita, evidenciados indícios suficientes da existência de atos de 

improbidade, estando a inicial em devida forma e inocorrentes as 

hipóteses de rejeição do art. 17, §8°, da Lei n° 8.429/92, com fulcro no §9° 

do mesmo artigo, recebo a petição inicial e determino a citação do 

demandado, para que, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis. Consigne-se no mandado de citação e intimação 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).II. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público. III. Posteriormente, em sendo o caso, intime-se a parte autora para 

que manifeste nos termos do art. 350 do CPC.IV. Intimem-se as partes da 

presente decisão.V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102753 Nr: 864-56.2018.811.0024

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLdO, ICODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES 

- OAB:22.414/MT, MAYARA C. CINTRA ROSA - OAB:24217/MT, 

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando erro material na data da audiência marcada, de ref. 43, 

retifico o despacho, alterando a data para dia 30 de JANEIRO de 2018, às 

14h30.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 111520 Nr: 4653-63.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robervan Padrice Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA SANTANA SANTOS - 

OAB:MT 17289

 Vistos, etc.

I. Cumpra-se conforme deprecado.

 II. Designo o dia 22 de Novembro de 2018, às 17h30min para a realização 

do ato.

III. Informe-se o Juízo Deprecante acerca da data para a realização do ato.

 IV. Intime-se o réu Daniel França Delgado, para comparecer à audiência 

designada, atualmente recolhido na cadeia local.

V. Ciência ao Ministério Público e intime o advogado via DJE.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 50528 Nr: 2015-67.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severina Machado Lenck

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora Federal Dr.ª 

Roberta Sales Tertuliano - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se pedido de cumprimento de sentença formulado por SEVERINA 

MACHADO LEMK em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Foram expedidas Requisições de Pequeno Valor para recebimento dos 

valores objeto de execução, sendo as quantias disponibilizadas em 

depósito judicial.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará para levantamento dos 

valores disponibilizados.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 42/44), julgo extinto o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 31/32, o que faço com fundamento nos arts. 318, 

parágrafo único, e 924, II, do CPC.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31781 Nr: 1186-91.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Quintino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Ferreira Martins - 

OAB:12.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos, etc.

 I. Analisando detidamente os autos, sobretudo a partir do pedido de 

cumprimento de sentença, constata-se a precariedade com que foram 

impressos os documentos de fls. 251/254, o que impossibilita a análise 

dos argumentos apresentados no pedido de cumprimento da sentença, 

especificamente no que diz respeito aos valores supostamente cobrados, 

já que o demonstrativo de cálculo está fragmentado e o texto apresenta 

deficiências de formatação.

 II. Dessa maneira, intime-se a parte requerente, por intermédio do 

advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a 

substituição dos referidos documentos, atentando-se à necessidade de 

legibilidade da referida peça.

 III. Após, intime-se o ente requerido para que manifeste em prazo idêntico.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101488 Nr: 248-81.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA FRANCISCA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MORAES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante do teor da certidão de fl. 26, reitere-se a ordem para 

desocupação do imóvel. Acaso necessária, defiro, desde já, nos termos 

do art. 536, §§ 1° e 2°, do CPC, a utilização da força policial, cuja 

necessidade, acaso existente, deverá ser objetivamente indicada pelo 

Oficial de Justiça em certidão circunstanciada.

 II. Certifique-se a Senhora Gestora eventual decurso de prazo para 

resposta, nos termos do art. 525 do CPC.

III. No demais, sem prejuízo do exposto, remetam-se os atos ao CEJUSC 

para realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do 

CPC/2015.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65241 Nr: 1172-34.2014.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 356 de 683



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enir Reis de Castro

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Da análise dos autos, verifica-se que, apresentada aos autos a negativa 

administrativa (fl. 101), restou, consequentemente, qualificado o interesse 

processual.

 Assim, nos termos do que decidiu o STF no RE n° 631240/MG, intime-se o 

INSS para contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e 

seguintes do CPC), devendo na oportunidade especificar as provas que 

pretende produzir, justificando a sua necessidade. Em sendo o caso de 

perícias assistencial ou médica, deverá apresentar seus quesitos e, 

eventualmente, indicar assistente técnico.

Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC), quando deverá, de igual 

modo, apresentar as provas que pretendem produzir, indicando, na 

oportunidade e, em sendo o caso, seus quesitos e/ou assistente técnico. 

Acaso tenha interesse deverá também manifestar acerca do eventual 

aproveitamento dos atos processuais já praticados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69920 Nr: 357-03.2015.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR CABRAL RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO DE 

ALMEIDA - OAB:22035/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, sobretudo a partir das teses apresentada em 

contestação, observa-se que o feito não foi instruído com cópia da 

matrícula do imóvel a ser usucapido, a qual se monstra imprescindível para 

análise do pedido de usucapião, bem como para verificação da 

legitimidade passiva.

 II. Ademais, não cuidou a parte autora de apontar quais são os 

confinantes, justificando tal omissão pelo fato de estarem supostamente 

em local desconhecido. Contudo, é certo que a qualificação completa dos 

confinantes é imprescindível nas ações de usucapião, consoante a regra 

do art. 246, § 3°, do Código de Processo Civil.

 III. Nesse sentido, torno sem efeito, em parte o despacho inicial, no qual 

fora determinada a expedição de ofício à administração municipal para 

apresentar os dados dos confinantes. Ressalto que tal incumbência é da 

parte autora e que as informações referentes aos lindeiros poderão ser 

buscadas perante o Cartório de Registro de Imóveis, especificamente na 

matrícula do imóvel em questão.

 IV. Diante do exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente nos autos cópia da matrícula do imóvel, bem 

como apresente qualificação completa de todos os confiantes, conforme 

determina o art. 319, II, do Código de Processo Civil.

 Advirto à parte autora que a não apresentação dos referidos documentos 

ensejará na extinção do feito.

 V. Cumprida a determinação anterior, citem-se os confinantes.

 VI. Após, venham os autos conclusos para saneamento do feito, inclusive 

para verificação acerca da legitimidade passiva.

 VII. Certifique-se eventual silêncio.

 VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 45370 Nr: 911-40.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato Batista Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - Fundação de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dias Marra - 

OAB:OAB/DF 23.535, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341

 Vistos, etc.

Trata-se pedido de cumprimento de sentença formulado por RAIMUNDO 

NONATO BATISTA BORGES em desfavor do GEAP – FUNDAÇÃO DE 

SEGURIDADE SOCIAL.

Devidamente intimada, a parte requerida apresentou depósito dos valores 

requeridos, tendo a autora requerido o respectivo levantamento e a 

extinção do feito.

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 420/421), julgo extinto o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 414/416, o que faço com fundamento nos arts. 318, 

parágrafo único, e 924, II, do CPC.

Expeça-se alvará para levantamento da quantia disponível na forma 

pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65258 Nr: 1192-25.2014.811.0024

 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: Apolinária Lemes de Almeida Arruda, Mauriza Rodrigues 

Lemes de Almeida, Sebastião Lemes, Lourença de Almeida Souza, 

Constantino Lemes de Almeida, Sales Santana Alves Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Rosan Dias Figueiredo 

Zamar Taques - OAB:8233, Jorge Aurélio Zamar Taques - 

OAB:4700, Maria Antonieta Silveira Castor - OAB:6366/MT, Paulo 

Cesar Zamar Taques - OAB:4659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Reitere-se o ofício encaminhado à empresa Furnas Centrais Elétricas S/A 

(fl. 87), solicitando informações no prazo de 15 (quinze) dias acerca de 

eventuais valores de titularidade dos falecidos. No referido ofício faça-se 

menção ao anterior, devendo-se consignar que fora postulado prazo de 

30 (trinta) dias, requerido à fl. 93.

Com a referida informação, manifestem os autores em 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93187 Nr: 2547-65.2017.811.0024

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGYANNE ROSA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armesina Maria de Souza, Moacir Rocha, 

NELCY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZAO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

I. Analisando detidamente os autos, constata-se que fora postulada a 

produção antecipada de prova testemunhal e de vistoria, sendo que 

ambas foram deferidas na decisão de 13.6.2017, todavia, o presente feito 

fora remetido ao arquivo sem que fosse realizada a vistoria pleiteada. 

Dessa maneira, proceda-se a referida vistoria na forma do art. 464 e 

seguintes do Código de Processo Civil, a qual deverá ser realizada por 

oficial de justiça.
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 II. Para tanto, deverá informar a requerente delimitar em petição os termos 

em que pretende ser realizada a referida vistoria, especificando os pontos 

a serem vistoriados, em outras palavras deverá delimitar a finalidade que 

se pretende a produção da referida prova. Na mesma oportunidade 

deverá também apresentar os dados do imóvel para sua localização, de 

maneira a possibilitar a realização do referido ato probatório.

 III. Juntado ao feito o respectivo auto circunstanciado, intimem-se as 

partes e posteriormente aguarde-se na forma do art. 383 do Código de 

Processo Civil, remetendo-se os autos ao arquivo.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103294 Nr: 1152-04.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Fernando Fontes Von 

Kirchenheim - OAB:6706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MENDES MIRANDA 

DE BRITTO - OAB:OAB/MT 20.189-A, MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A, NAYRA MARTINS VILALBA - OAB:OAB/MT 

20.190-A

 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 de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte requerida, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101695 Nr: 330-15.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS RURAIS 13 DE OUTUBRO, representado por 

MIQUELINA MARTINS DE SAMPAIO E outros invasores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, observa-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo. Outrossim, observa-se que não há 

questões pendentes para esta fase processual, de modo que declaro 

saneado o processo.

II. Não conheço dos embargos de terceiro opostos por Juarez José 

Fernandes (fls. 132/138), uma vez não ter sido obedecida a regra do art. 

676, caput, do Código de Processo Civil, segundo a qual “os embargos 

serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e 

autuados em apartados”.

 III. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

IV. Ademais, considerando que ainda não fora tentada conciliação entre 

as partes, remetam-se os autos ao CEJUSC para tal finalidade. Havendo 

acordo, venham os autos conclusos.

 V. Inexistindo acordo, saem as partes intimadas para que, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, indicarem as provas que pretendem produzir. 

Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá ser 

apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

VI. Fixo como pontos controvertidos: a) a existência de posse efetiva da 

parte autora sobre o imóvel e b) a ocorrência de violação à posse pelos 

requeridos.

 VII. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103425 Nr: 1209-22.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza Francisca moraes nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo 05 (cinco) 

dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84175 Nr: 3006-04.2016.811.0024

 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: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, Lisú 

Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde, Secretário de Saúde - João Batista Pereira da Silva, 

Procuradoria Geral do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nascimento de Souza - 

OAB:17.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto o 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo 

único e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao 

pagamento de custas e taxas processuais.Intime-se.Transitada em julgado 

a ação, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93970 Nr: 2873-25.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BTG PACTUAL S.A., PATRIA CREDIT FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL, BNY 

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES IMOBILIARIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICAS 

LTDA, PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, Moacyr Bataglini, Paulo 

Humberto Alves de Freitas, RENATO ALVES DE FREITAS, Rafael Piva 

Battlaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ÁVILA - 

OAB:SP295550-A, JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - 

OAB:357630, MARCELO LAMEGO CARPENTER - OAB:SP 346434-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANCISCO 

MITIDIERO - OAB:OAB/PR 56.555, Luiz Alfredo da Cunha Bernardo - 

OAB:OAB/PR 14352, LUIZ GUILHERME MARINONI - OAB:OAB/PR 

13.073, RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - OAB:OAB/PR 37.097, 

THIAGO MOURÃO ARAÚJO - OAB:OAB/PR 42.152

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de substituição processual formulado pela empresa 

MUTUM PROJETOS FINANCEIROS S/A, com relação à cessão de crédito, 

uma vez que tal providência cabe ao juízo deprecante, onde tramita a ação 

originária, estando este juízo com jurisdição limitada à avaliação e 

praceamento do bem.

Intime-se o perito para que manifeste acerca da impugnação ao valor dos 

honorários, apresentando, em sendo o caso, nova proposta de 

honorários.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75422 Nr: 2584-63.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudelina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que, conquanto tenha a parte 

embargada apresentado réplica, na qual reconhece a parcial procedência 

dos embargos opostos pelo INSS, não cuidou de apresentar demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito que entende pertinente à hipótese dos 

autos.

 II. Assim, intime-se a parte embargada para que apresente o 

demonstrativo do débito que entende devido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

por ser de sua incumbência a apresentação dos referidos cálculos.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34065 Nr: 3046-30.2009.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda da Silva Melo

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro pedido formulado pela parte para suspender o feito, pois 

decorreu-se o prazo requerido.

Intime-se a parte requerente para prosseguimento, devendo manifestar-se 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que lhe for de direito.

Após certifique-se eventual decurso de prazo e intime-se com as 

advertências do art. 485, §1º do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76853 Nr: 3247-12.2015.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mura Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandre Schutze, Geraldo Fernandes 

da Silva, Agropecuaria Jopejo Ltda, Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 Vistos, etc.

 I. De maneira a verificar a correspondência do valor dado à causa com o 

do bem que se pretende a usucapião, considerando-se nesse sentido a 

inexistência de parâmetros seguros para verificar tal fato, determino seja 

realizada avaliação judicial, por oficial de justiça, do referido imóvel rural.

 O respectivo laudo deverá vir instruído de informações referentes à 

produtividade da área, benfeitorias existentes e demais informações 

reputadas necessárias para verificação do valor, inclusive fotografias do 

local.

 II. Juntado aos autos o laudo, intimem-se as partes para que manifestem 

acerca de seu teor no prazo de 15 (quinze) dias.

 III. Sem prejuízo do exposto, a parte requerente deverá no prazo acima 

assinalado: a) apresentar resposta quanto à manifestação do confinante 

Geraldo Fernandes da Silva (fls. 287/288); b) apresentar os dados 

necessários para citação do confinante Agropecuária Jopejo Ltda e c) 

apresentar os documentos requeridos pela União (fls. 261/262) e pelo 

Estado de Mato Grosso (fls. 269/273).

Posteriormente, providencie a secretaria o necessário para citação da 

confinante, bem como seja dada vista às Fazendas Públicas, estadual e 

federal, para que manifestem no feito.

 IV. Cumprida todas as determinações anteriores, venham os autos 

conclusos para saneamento do feito e análise da impugnação ao valor da 

causa.

 V. Certifique-se eventual silêncio.

 VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79587 Nr: 1005-46.2016.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Medeiros de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO VIEIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA JANE BRANDAO 

MARTINS GARCIA - OAB:7580

 Vistos etc.

Em razão da certidão de ref. 146, bem como, diante da informação ali 

acostada, pela ausência de maiores detalhes juntados para autora, 

INTIMEM-SE as partes para suas alegações finais, no prazo legal, e após, 

conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76572 Nr: 3112-97.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza de Souza Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que, conquanto tenha a parte 

embargada apresentado impugnação às fls. 22/29, na qual reconhece a 

parcial procedência dos embargos opostos pelo INSS, não cuidou de 

apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito que entende 

pertinente à hipótese dos autos.

 II. Assim, intime-se a parte embargada para que apresente o 

demonstrativo do débito que entende devido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem acolhidos na integralidade os referidos embargos.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75759 Nr: 2731-89.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os embargos à 

execução opostos pela parte executada para homologar o cálculo 

apresentado pela parte embargada, apenas com relação ao montante de 

diferença entre a data final da execução e DIP, no montante de R$ 

2.275,65 (fl. 380 dos autos principais), considerando precluso o 

recebimento dos demais valores, conforme anteriormente 

fundamentado.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.Considerando a procedência em parte dos pedidos formulados 

pela parte embargada, condeno o INSS em honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido com a 

demanda, bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com 
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base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §§ 1° e 3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado, translade-se cópia desta sentença e do 

cálculo homologado ao feito principal, expedindo-se as pertinentes 

requisições de pagamento naquele feito.Cumpridas todas as providências 

acima, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84781 Nr: 3235-61.2016.811.0024

 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: ADNAIR SOUZA DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, Connect Mobile

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANDES DA SILVA MAGALHÃES 

- OAB:20386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos, etc.

 I. Afasto, de plano, a preliminar de inépcia da inicial, levantada em sede de 

contestação, uma vez que a ausência de juntada de comprovante de 

endereço da parte autora, não é requisito essencial ao ajuizamento da 

demanda, nos termos em que preconiza o art. 320 do Código de Processo 

Civil.

 Nesse sentido, tem entendido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL 

- INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL 

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – 

DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção 

do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço 

em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito 

de acesso à justiça.” (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora 

Desembargadora Serly Marcondes Alves, DJe 3.7.2018)

II. Verifico também que a preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos em 

que levantada, é matéria atrelada ao mérito da demanda, razão pela qual 

será apreciada quando do julgamento do presente feito.

 III. Assim, não havendo outras questões processuais pendentes, declaro 

saneado o processo.

 Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Não sendo a hipótese de julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Posteriormente, venham os autos conclusos para análise, 

conforme art. 370 do CPC.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79491 Nr: 961-27.2016.811.0024

 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: CLEUCIENE COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos, etc.

 Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo. Outrossim, observa-se que 

não há questões pendentes para esta fase processual, de modo que 

DECLARO saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso de prova 

testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de 

preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a forma de 

perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no prazo acima, 

sob pena de preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da regularidade do crédito 

em questão e a presença dos elementos qualificadores do dano moral.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83208 Nr: 2501-13.2016.811.0024

 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: Dejanine Soares da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Homologo a substituição das testemunhas. II. Diante da 

ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, 

§2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na 

instrução. III. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, 

venham os autos conclusos para sentença. IV. Intimem-se. V. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102468 Nr: 732-96.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvânia Oliveira Faria

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96456 Nr: 4199-20.2017.811.0024

 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: Enildes Souza do Amaral

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 360 de 683



 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79003 Nr: 745-66.2016.811.0024

 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: José Carlos Bispo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos, etc. I.Analisando os autos, observa-se que em sede de 

contestação não foram alegadas preliminares, de forma que, não havendo 

outras questões processuais pendentes declaro saneado o 

processo.II.Ademais, infere-se pertinente a produção de prova pericial 

veiculado pela parte requerida “para apuração da invalidez, sua extensão, 

irreversibilidade” e aferição do liame existente entre o acidente de trânsito 

e as lesões/sequelas suportadas pelo autor. Desta feita, NOMEIO o Dr. 

João Leopoldo Baçan, para a realização de perícia no autor, o qual 

cumprirá escrupulosamente seu encargo, independentemente de 

compromisso legal (artigo 422 CPC).III.Para realização da prova pericial, 

cumpram-se as seguintes determinações:A) Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se nos termos do art. 465, §1°, 

CPC/2015. Havendo arguição de impedimento ou suspeição do perito 

nomeado, tragam os autos conclusos. B) Após, notifique-se o perito para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários e indicar 

documentos que eventualmente necessite nos originais para os trabalhos 

da perícia, podendo, se quiser, fazer carga dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85189 Nr: 3420-02.2016.811.0024

 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: Karla Patrícia Peixoto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos, etc. I. Conquanto tenha a parte requerida apresentado preliminar 

de ausência de interesse processual em razão da ausência de prévio 

requerimento administrativo, conforme o que decidiu o Supremo Tribunal 

Federal no RE n° 631240/MG, na contestação de 21.6.2017, acabou por 

postular a improcedência da demanda, sustentando a ausência dos 

requisitos legais para a pleiteada indenização. Dessa maneira, conquanto 

se reconheça a necessidade de prévio requerimento administrativo para 

as ações de cobrança de seguro DPVAT, no presente caso não mais se 

faz necessário, uma vez que a requerida já apresentou contestação de 

mérito, opondo-se meritoriamente à pretensão contida na exordial. Em 

outras palavras, apresentada a contestação de mérito, presente está o 

interesse processual, o qual, anteriormente, não se fazia presente. A 

propósito, consta na ementa do acórdão em questão: (..) Desse modo, 

afasto a preliminar de ausência de interesse processual. II. Registro 

também que a ausência de juntada de comprovante de endereço da parte 

autora, não é requisito essencial ao ajuizamento da demanda, nos termos 

em que preconiza o art. 320 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, 

tem entendido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (...) 

Afasto, portanto, a preliminar de inépcia. III. Ademais, analisando os autos 

nos termos do art. 357 do CPC, observa-se que as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a procurar 

em Juízo. Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes 

para esta fase processual, de modo que DECLARO saneado o 

processo.IV. Infere-se pertinente o requerimento de prova pericial 

veiculado pela parte requerida “para apuração da invalidez, sua extensão, 

irreversibilidade” e aferição do liame existente entre o acidente de trânsito 

e as lesões/sequelas suportadas pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85031 Nr: 3335-16.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ALVES DE BRITO- ME, Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, acolho o pedido de desistência quanto à penhora 

anteriormente realizada. Portanto, recolha-se a carta precatória expedida 

para tal finalidade, bem como, em sendo o caso de ter sido levada a 

registro, conforme ofício anteriormente expedido, oficie-se ao cartório 

correspondente para o necessário levantamento da restrição.

 II. Acolho o pedido de penhora do imóvel matriculado sob o n° 64.999. 

Para tanto, expeça-se o necessário para que seja efetivada a penhora do 

referido imóvel, lavrando-se, posteriormente, o necessário termo de 

penhora, com as observações previstas no artigo 838 do Código de 

Processo Civil.

 III. Deixo de remeter ofício ao respectivo cartório, a considerar que tal 

obrigação é da parte exequente, conforme determina o artigo 844 do 

Código de Processo Civil.

 IV. Apresentado o auto de penhora e laudo de avaliação, intimem-se as 

partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

 V. Intime-se a parte executada (artigo 841), juntamente com seu cônjuge, 

se casado for (art. 842 do CPC).

VI. Após, decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se o necessário 

para a realização de praça para alienação judicial do bem penhorado, nos 

temos do artigo 886 e seguintes do Código de Processo Civil.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81516 Nr: 1694-90.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, acolho o pedido de desistência quanto à penhora 

anteriormente realizada. Portanto, recolha-se a carta precatória expedida 

para tal finalidade, bem como, em sendo o caso de ter sido levada a 

registro, conforme ofício anteriormente expedido, oficie-se ao cartório 

correspondente para o necessário levantamento da restrição.

 II. Acolho o pedido de penhora do imóvel matriculado sob o n° 64.999. 

Para tanto, expeça-se o necessário para que seja efetivada a penhora do 

referido imóvel, lavrando-se, posteriormente, o necessário termo de 

penhora, com as observações previstas no artigo 838 do Código de 

Processo Civil.

 III. Deixo de remeter ofício ao respectivo cartório, a considerar que tal 

obrigação é da parte exequente, conforme determina o artigo 844 do 

Código de Processo Civil.

 IV. Apresentado o auto de penhora e laudo de avaliação, intimem-se as 

partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

 V. Intime-se a parte executada (artigo 841), juntamente com seu cônjuge, 

se casado for (art. 842 do CPC).

VI. Após, decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se o necessário 

para a realização de praça para alienação judicial do bem penhorado, nos 

temos do artigo 886 e seguintes do Código de Processo Civil.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86069 Nr: 3807-17.2016.811.0024

 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: Valda da Silva Villa

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94498 Nr: 3161-70.2017.811.0024

 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: ELIZABETH PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro a juntada dos documentos. II. Diante da ausência do 

INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, 

dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na instrução. III. 

Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, venham os autos 

conclusos para sentença. IV. Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação 

de nulidade, saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96260 Nr: 4114-34.2017.811.0024

 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: SEBASTIANA COSTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81514 Nr: 1692-23.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ALVES DE BRITO- ME, Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, acolho o pedido de desistência quanto à penhora 

anteriormente realizada. Portanto, recolha-se a carta precatória expedida 

para tal finalidade, bem como, em sendo o caso de ter sido levada a 

registro, conforme ofício anteriormente expedido, oficie-se ao cartório 

correspondente para o necessário levantamento da restrição.

 II. Acolho o pedido de penhora do imóvel matriculado sob o n° 64.999. 

Para tanto, expeça-se o necessário para que seja efetivada a penhora do 

referido imóvel, lavrando-se, posteriormente, o necessário termo de 

penhora, com as observações previstas no artigo 838 do Código de 

Processo Civil.

 III. Deixo de remeter ofício ao respectivo cartório, a considerar que tal 

obrigação é da parte exequente, conforme determina o artigo 844 do 

Código de Processo Civil.

 IV. Apresentado o auto de penhora e laudo de avaliação, intimem-se as 

partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

 V. Intime-se a parte executada (artigo 841), juntamente com seu cônjuge, 

se casado for (art. 842 do CPC).

VI. Após, decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se o necessário 

para a realização de praça para alienação judicial do bem penhorado, nos 

temos do artigo 886 e seguintes do Código de Processo Civil.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77188 Nr: 3402-15.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condominio Nautico de Serviços Portal das Aguas, 

Idvaldo Messias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo de Oliveira Vieira, Morro do 

Chapéu Empeendimentos e Participação LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAMPOS MESQUITA 

- OAB:19640/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Taques de 

Andrade - OAB:9.385 - MT

 Vistos, etc.

 Diante do teor do AR de fl. 122, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca da citação do primeiro 

requerido. Com a juntada das informações, providencie-se a respectiva 

comunicação processual.

 Com a citação da requerida, remetam-se os autos novamente ao CEJUSC, 

considerando-se haver possibilidade de acordo a ser firmado entre as 

partes. Havendo acordo, venham os autos conclusos.

Acaso o espólio de Eduardo de Oliveira Vieira apresente contestação, 

intime-se a parte autora para que, querendo, apresente réplica.

 Certifique-se eventual silêncio.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78801 Nr: 666-87.2016.811.0024

 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: VANILDA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17680MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, Leandro de Azambuja Micotti - OAB:130.589/SP, 

Nelson Paschoalotto - OAB:8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Vistos, etc.

 Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, observa-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

 Com relação à preliminar levantada, observa-se que ter sido cumprida a 

regra do art. 330, § 2°, do CPC, já que a inicial menciona as parcelas e 

valores que pretende controverter, bem como veio instruída com planilha 

de cálculo, na qual constam os valores reputados devidos. Assim, afasto 

a referida preliminar.

 Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para esta 

fase processual, de modo que declaro saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso de prova 

testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de 

preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a forma de 

perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no prazo acima, 

sob pena de preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da regularidade do crédito 

em questão e a presença dos elementos qualificadores do dano moral.

 Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91198 Nr: 1626-09.2017.811.0024

 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: JESUINA PEREIRA DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência e substituição das demais 

testemunhas. II. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. IV. Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85574 Nr: 3594-11.2016.811.0024

 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: Karla Patrícia Peixoto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos, etc.

 I. Conquanto tenha a parte requerida apresentado preliminar de ausência 

de interesse processual em razão da ausência de prévio requerimento 

administrativo – conforme o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 

n° 631240/MG – na contestação, acabou por postular a improcedência da 

demanda, sustentando a ausência dos requisitos legais para a pleiteada 

indenização.

 Dessa maneira, não obstante se reconheça a necessidade de prévio 

requerimento administrativo para as ações de cobrança de seguro 

DPVAT, no presente caso não mais se faz necessário, uma vez que a 

requerida já apresentou contestação de mérito, opondo-se meritoriamente 

à pretensão contida na exordial. Em outras palavras, apresentada a 

contestação de mérito, presente está o interesse processual, o qual, 

anteriormente, não se fazia presente.

 A propósito, consta na ementa do acórdão em questão:

 “(...) (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. (...)” (STF, Tribunal 

Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 

3/9/2014 – sem grifo no original)

 Desse modo, afasto a preliminar de ausência de interesse processual.

 II. Ademais, analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para esta 

fase processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

III. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

IV. Cumpridas as determinações anteriormente, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público, diante da presença de interesse de incapaz.

 V. Certifique-se eventual silêncio.

 VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83634 Nr: 2728-03.2016.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro José Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Gonçalves Ferreira 

da Costa - OAB:21.397, Fernando Hayashida - OAB:11.758, 

Gladstone Gimenis - OAB:21587 - O, IZABEL CRISTINA MELLO 

DELMONDES - OAB:7394, Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT, Nelson da Costa Araújo Filho - OAB:3512, Rodrigo 

Pouso Miranda - OAB:12333

 Vistos, etc. I.Conquanto tenha a parte requerida apresentado preliminar 

de ausência de interesse processual em razão da ausência de prévio 

requerimento administrativo, conforme o que decidiu o Supremo Tribunal 

Federal no RE n° 631240/MG, em sede de contestação, acabou por 

postular a improcedência da demanda, sustentando a ausência dos 

requisitos legais para a pleiteada indenização. Dessa maneira, não 

obstante se reconheça a necessidade de prévio requerimento 

administrativo para as ações de cobrança de seguro DPVAT, no presente 

caso não mais se faz necessário, uma vez que a requerida já apresentou 

contestação de mérito, opondo-se meritoriamente à pretensão contida na 

exordial. Em outras palavras, apresentada a contestação de mérito, 

presente está o interesse processual, o qual, anteriormente, não se fazia 

presente. A propósito, consta na ementa do acórdão em questão (...) 

Desse modo, AFASTO a preliminar de ausência de interesse processual. 

II.Ademais, analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para esta 

fase processual, de modo que DECLARO saneado o processo.III.Infere-se 

pertinente o requerimento de prova pericial veiculado pela parte requerida 

“para apuração da invalidez, sua extensão, irreversibilidade” e aferição do 

liame existente entre o acidente de trânsito e as lesões/sequelas 

suportadas pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95401 Nr: 3609-43.2017.811.0024

 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: CARLA CONCEIÇÃO MAMORE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82582 Nr: 2228-34.2016.811.0024

 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: Andre de Almeida

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 
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saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82766 Nr: 2319-27.2016.811.0024

 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: Adriana Correa Caldas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV CELULARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

 Primeiramente, reconheço a revelia da requerida, que, não obstante 

citada, deixou de apresentar resposta no prazo legal, conforme certidão 

de fl. 42.

Ademais, sem prejuízo do exposto, intime-se a autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifique eventuais provas que pretenda produzir, 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102261 Nr: 619-45.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francieli de Souza

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88405 Nr: 538-33.2017.811.0024

 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: INES PALHANO KIRCHESCH

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença, observando-se o erro material acima apontado. III. Intimem-se. 

IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85135 Nr: 3400-11.2016.811.0024

 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: Jose Nilson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos, etc. I.Conquanto tenha a parte requerida apresentado preliminar 

de ausência de interesse processual em razão da ausência de prévio 

requerimento administrativo, conforme o que decidiu o Supremo Tribunal 

Federal no RE n° 631240/MG, na contestação de 21.6.2017, acabou por 

postular a improcedência da demanda, sustentando a ausência dos 

requisitos legais para a pleiteada indenização. Dessa maneira, conquanto 

se reconheça a necessidade de prévio requerimento administrativo para 

as ações de cobrança de seguro DPVAT, no presente caso não mais se 

faz necessário, uma vez que a requerida já apresentou contestação de 

mérito, opondo-se meritoriamente à pretensão contida na exordial. Em 

outras palavras, apresentada a contestação de mérito, presente está o 

interesse processual, o qual, anteriormente, não se fazia presente. A 

propósito, consta na ementa do acórdão em questão: “(...)( Desse modo, 

AFASTO a preliminar de ausência de interesse processual. II.Ademais, 

analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, observa-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo. Outrossim, observa-se que não há outras 

questões pendentes para esta fase processual, de modo que DECLARO 

saneado o processo.III.Ademais, infere-se pertinente o requerimento de 

prova pericial veiculado pela parte requerida “para apuração da invalidez, 

sua extensão, irreversibilidade” e aferição do liame existente entre o 

acidente de trânsito e as lesões/sequelas suportadas pelo autor. IV.Desta 

feita, NOMEIO o Dr. João Leopoldo Baçan, para a realização de perícia no 

autor, o qual cumprirá escrupulosamente seu encargo, independentemente 

de compromisso legal (artigo 422 CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86913 Nr: 4127-67.2016.811.0024

 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: Cândida Sabina Lima de Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92676 Nr: 2295-62.2017.811.0024

 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: Luzinete Pereira Martins OU Luzinete Pereira Martins da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , Andréa Cristina de Melo Barbosa - 

OAB:11.788/MT, Flavia Almeida Moura Di Latella - OAB:OAB/MG 

109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:OAB/MG 63.440

 Vistos, etc.

I. Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

passíveis de decisão, razão por que o feito deve ser saneado e 

encerrada a fase postulatória nos presentes autos. Assim, considerando 

a inexistência de questões preliminares, dou o feito por saneado.

II. Inverto o ônus da prova, nos termos do que prevê o art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, por verificar, primeiramente relação de 

consumo entre as partes, bem como hipossuficiência da parte autora em 

comprovar a veracidade das alegações apresentada na exordial.

III. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso 

de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob 

pena de preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a 
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forma de perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no 

prazo acima, sob pena de preclusão.

IV. Fixo como pontos controvertidos: a existência dos elementos 

qualificadores do dano moral e da responsabilidade da requerida em 

reinserir a autora em seus quadros de alunos.

V. Certifique-se eventual silêncio.

 VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91102 Nr: 1589-79.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Russo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

passíveis de decisão, razão por que o feito deve ser saneado e 

encerrada a fase postulatória nos presentes autos. Assim, considerando 

a inexistência de questões preliminares, dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Não sendo a hipótese de julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Posteriormente, venham os autos conclusos para análise, 

conforme art. 370 do CPC.

 Por fim, fixo como ponto controvertido: os bens a serem objeto de 

meação, uma vez que quanto à união estável não há litígio entre as partes.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92974 Nr: 2445-43.2017.811.0024

 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: Mauro Sergio da Costa Sousa Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Vistos, etc.

I. Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

passíveis de decisão, razão por que o feito deve ser saneado e 

encerrada a fase postulatória nos presentes autos. Assim, considerando 

a inexistência de questões preliminares, dou o feito por saneado.

II. Inverto o ônus da prova, nos termos do que prevê o art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, por verificar, primeiramente relação de 

consumo entre as partes, bem como hipossuficiência da parte autora em 

comprovar a veracidade das alegações apresentada na exordial.

III. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso 

de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob 

pena de preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a 

forma de perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no 

prazo acima, sob pena de preclusão.

IV. Por fim, fixo como pontos controvertidos: a regularidade da inscrição e 

os elementos qualificadores do dano moral.

 V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82885 Nr: 2380-82.2016.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2.º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Chapada 

dos Guimarães, Estevão Valente Landin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, observa-se que fora dado 

à presente causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sobre os quais foram 

recolhidas as custas processuais. Todavia, analisando a pretensão 

trazida nos embargos, percebe-se que visa o embargante a 

desconstituição, na integralidade, da CDA constante na execução fiscal 

em apenso (autos n° 531-75.2016.811.0024 – cód. 78436).Logo, o valor 

da causa dos embargos à execução fiscal deve corresponder, conforme 

entendimento consolidado pela jurisprudência, ao valor do crédito 

tributário. “(...)Há, portanto, manifesta incorreção quanto ao valor dado à 

causa, o qual deve ser o montante de R$ 638.855,44 (seiscentos e trinta e 

oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais quarenta e quatro centavos), 

valor este referente ao crédito tributário executado na ação principal. 

Desta feita, em se tratando de matéria de ordem pública, a fim de que o 

valor da causa efetivamente corresponda ao conteúdo econômico nela 

contido, com fulcro no art. 292, §3°, do CPC, retifico, de ofício, o valor 

atribuído à causa para R$ 638.855,44 (seiscentos e trinta e oito mil 

oitocentos e cinquenta e cinco reais quarenta e quatro centavos).Intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a exordial 

no sentido de proceder do complemento/recolhimento do valor das custas 

processuais com base no valor retificado da causa neste ato, sob pena 

de indeferimento da inicial.Após, venham os autos conclusos. 

Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88116 Nr: 432-71.2017.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Pereira dos Santos - ME, Tereza Pereira dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 16, §1°, da LEF e nos artigos 330 

e 918 do CPC/2015, indefiro a petição inicial e rejeito liminarmente os 

embargos.Por consequência, julgo extinto sem resolução do mérito o 

presente processo, o que faço com fundamento no art. 485, incisos I e IV, 

do CPC/2015.Condeno a parte embargante nas custas e despesas 

processuais, e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da execução (art. 85, §3°, CPC/2015).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e 

transladem-se de cópia desta sentença e da certidão de trânsito em 

julgado ao executivo fiscal em apenso (n° 1344-05.2016.811.0024 - cód. 

80493). Após, arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91669 Nr: 1817-54.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINO RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIELI DE ALVARENGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do teor da certidão de fl. 37, reconheço a revelia da parte 

requerida, uma vez que, conquanto citada, deixou transcorrer o prazo 

para resposta.

 Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 
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15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir. 

Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá ser 

apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92968 Nr: 2440-21.2017.811.0024

 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: Paulo Cesar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Vistos, etc.

I. Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

passíveis de decisão, razão por que o feito deve ser saneado e 

encerrada a fase postulatória nos presentes autos. Assim, considerando 

a inexistência de questões preliminares, dou o feito por saneado.

II. Inverto o ônus da prova, nos termos do que prevê o art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, por verificar, primeiramente relação de 

consumo entre as partes, bem como hipossuficiência da parte autora em 

comprovar a veracidade das alegações apresentada na exordial.

III. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso 

de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob 

pena de preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a 

forma de perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no 

prazo acima, sob pena de preclusão.

IV. Por fim, fixo como pontos controvertidos: a regularidade da inscrição e 

os elementos qualificadores do dano moral.

 V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90876 Nr: 1522-17.2017.811.0024

 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: REJANE FLAVIANA DE OLIVEIRA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, constata-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. No que tange à prescrição quinquenal alegada como prejudicial de mérito 

pela parte requerida, entendo que a sua apreciação deve ser postergada 

para o momento em que o processo for sentenciado, uma vez que, nesta 

oportunidade, é que será apreciado se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício.

III. Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para 

esta fase processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

IV. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito (os requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário pretendido), e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

V. Por oportuno, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 

de fevereiro de 2019 às 13:30 horas.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015). O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 

10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, 

§6°, CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “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” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96387 Nr: 4171-52.2017.811.0024

 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: Lucineia Bom Despacho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, constata-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. No que tange à prescrição quinquenal alegada como prejudicial de mérito 

pela parte requerida, entendo que a sua apreciação deve ser postergada 

para o momento em que o processo for sentenciado, uma vez que, nesta 

oportunidade, é que será apreciado se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício.

III. Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para 

esta fase processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

IV. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito (os requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário pretendido), e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

V. Por oportuno, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13.2.2019, às 14h.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015). O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 

10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, 

§6°, CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “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” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96299 Nr: 4135-10.2017.811.0024

 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: IVONEIDE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:16.691/A

 Vistos, etc.

I. Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

passíveis de decisão, razão por que o feito deve ser saneado e 

encerrada a fase postulatória nos presentes autos. Assim, considerando 

a inexistência de questões preliminares, dou o feito por saneado.
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II. Inverto o ônus da prova, nos termos do que prevê o art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, por verificar, primeiramente relação de 

consumo entre as partes, bem como hipossuficiência da parte autora em 

comprovar a veracidade das alegações apresentada na exordial.

III. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso 

de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob 

pena de preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a 

forma de perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no 

prazo acima, sob pena de preclusão.

IV. Por fim, fixo como pontos controvertidos: a causa da morte do 

segurado e se decorrente de doença preexistente à contratação, bem 

como se houve por parte do falecido a omissão de informações acerca de 

sua saúde.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83895 Nr: 2875-29.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Araújo Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 Em sede de defesa prévia, requereu o réu sua absolvição sumária.Porém, 

consoante a leitura do artigo 397 do Código Penal o juiz pode absolver 

sumariamente o réu quando constatado que os elementos trazidos 

configuram com absoluta certeza a existência de causas de exclusão da 

ilicitude do fato, de exclusão da culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou 

que o fato narrado evidentemente não constitui crime, possa absolver 

sumariamente o acusado.Veja-se que as interpretações, literal, 

sistemática e teleológica dos termos da disposição legal do art. 397 são 

todas no sentido de que se trata de norma que visa a dar mais efetividade 

e economia ao provimento jurisdicional, ao mesmo tempo em que ele possa 

ser benéfico ao acusado, com a segurança necessária ao (...)Logo, 

apenas verificando a presença de existência manifesta de causas de 

exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, ou restando evidente que o fato 

não constitui crime, é que o juiz poderá absolver sumariamente, ou seja, 

sem que dê continuidade à instrução processual, com produção de 

provas, e apreciação de debates ou contraditas sobre fatos que 

demandem análise judicial.Isso é assim para que se assegure ao acusado 

o reconhecimento imediato de situações claras a seu favor, sem a 

necessidade de qualquer enfrentamento de controvérsias em seu 

desfavor, o que não é o caso em comento haja vista que há nos autos 

indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Assim, uma vez não 

ter sido demonstrado neste momento processual, a causa de excludente 

da ilicitude da legítima defesa, afasto a absolvição sumária no presente 

caso.CONCLUSÃOI. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo 

audiência de instrução para o dia 4/3/2019, às 13h30min. (horário de 

MT).II. Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, horário e local.III. Intime-se o réu.IV. 

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.V. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96558 Nr: 4250-31.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinda Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494, Camila Sverzuti Fidêncio - 

OAB:147.000, Claudia de Carvalho - OAB:73860/RS, Eder Roberto 

Pires de Freitas - OAB:3889/MT, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:OAB/MT 15.020-B, Érika Rodrigues Romani - OAB:5822, 

Fernanda Lúcia Pereira Maciel Serra - OAB:7648/MT, Gustavo 

Tavares de Moraes - OAB:9269/MT, Jean Walter Wahlbrink - 

OAB:5658/MT, Lidiane Silva Pereira - OAB:15867, Mary Ines de 

Almeida Marques - OAB:7163, Maycon Lucas Jacinto Torres - 

OAB:17652, Reinaldo Vieira da Cunha - OAB:11989, Yuri Flores da 

Cunha Freitas - OAB:23024/0

 Vistos, etc.

I. Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

passíveis de decisão, razão por que o feito deve ser saneado e 

encerrada a fase postulatória nos presentes autos. Assim, considerando 

a inexistência de questões preliminares, dou o feito por saneado.

II. Inverto o ônus da prova, nos termos do que prevê o art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, por verificar, primeiramente relação de 

consumo entre as partes, bem como hipossuficiência da parte autora em 

comprovar a veracidade das alegações apresentada na exordial.

III. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso 

de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob 

pena de preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a 

forma de perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no 

prazo acima, sob pena de preclusão.

IV. Por fim, fixo como pontos controvertidos: 1) a presença dos elementos 

qualificadores do dano moral e material e 2) a presença de culpa exclusiva 

da vítima.

 V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57067 Nr: 430-43.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antônia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, diante do pagamento espontâneo realizado pela 

requerida, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende o pedido de cumprimento de sentença, o qual deverá ser instruído 

com nova memória de cálculo, considerando para tanto, os valores já 

depositados nos autos. Esclareço que tal obrigação é da parte requerente 

e não da contadoria deste juízo, conforme previsão do art. 524 do Código 

de Processo Civil.

 II. Cumprida a determinação anterior, recebo, independentemente de outra 

providência, o pedido de cumprimento de sentença.

III. Intime-se a parte executada, por intermédio de seu advogado 

constituído nos autos (art. 513, § 2°, I, do CPC), para pagar a dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e 

penhora eletrônica de bens.

IV. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

V. Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos, os 

quais são tidos por incontroversos.

 VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 22066 Nr: 186-56.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejair Alice da Cruz e Silva Luz

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, 

homologando o cálculo apresentado pela parte impugnada à fl. 131, 

fixando o valor devido para parte embargada em R$ 3.599,88 e os 

honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 332,19.Transcorrido o 
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prazo para recurso, expeçam-se as pertinentes requisições conforme 

valores fixados.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67543 Nr: 2953-91.2014.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, observa-se que os valores do 

benefício em questão já foram recebidos nos autos da ação principal (cód. 

20590), conforme se vê às fls. 130/134.

Assim, remetam-se os presentes autos ao arquivo, com as baixas de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18550 Nr: 1226-44.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Carvalho

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pela parte impugnante/executada (INSS), homologando o 

cálculo apresentado à fl. 148, fixando o valor devido para a parte 

exequente/impugnada em R$ 7.087,73 e os honorários advocatícios 

sucumbenciais em R$ 708,77.Transcorrido o prazo para recurso, 

expeçam-se as pertinentes requisições conforme valores 

fixados.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 45494 Nr: 1132-23.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Antonio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignêz Maria Mendes Linhares - 

OAB:4.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos, etc.

 Esclareço de plano que, conquanto nomine a parte impugnante (município 

de Chapada dos Guimarães) a petição de fls. 142/144 de ‘embargos à 

execução’, trata-se, em verdade de impugnação ao cumprimento de 

sentença, conforme previsto no art. 535, ‘caput’, do CPC/2015, em razão 

de ter sido apresentada na vigência do novel Código de Processo Civil.

 Assim, chamo o feito à ordem, o que faço para revogar, em parte a 

decisão proferida à fl. 146, apenas no que diz respeito ao recebimento da 

petição de fls. 142/144 como sendo impugnação ao cumprimento de 

sentença.

 Pois bem. Analisando o teor da referida impugnação, verifica-se que não 

obstante alegue o ente executado excesso dos valores apresentados 

pela parte autora no pedido de cumprimento de sentença, não cuidou de 

apresentar a memória dos cálculos que reputa correto, tampouco apontou 

o montante que entende correto, conforme determina o art. 535, § 2°, do 

CPC/2015.

Assim, sem desnecessárias delongas, não conheço das arguições 

levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de 

maneira que, nos termos do art. 534, § 3º, I, do CPC, determino a imediata 

expedição de requisição de pequeno valor no montante apresentado às 

fls. 153/154verso.

 Com relação à(s) requisição(ões) de pequeno valor, proceda-se na forma 

do art. 3° do Provimento n° 11/2017 do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, remetendo-se os autos à instância superior para 

liquidação do crédito.

 Posteriormente, em atenção ao disposto no art. 4º do referido provimento, 

retornando os autos, expeça(m)-se o(s) ofício(s) requisitório(s), 

intimando-se a parte executada para quitação do débito no prazo de 60 

(sessenta) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96772 Nr: 4356-90.2017.811.0024

 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: DIMEL LUZ LTDA EPP, Celso Ebel Correa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORRÊA DA 

COSTA - OAB:14506, Mayara Alves de Lima Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Conquanto declaro a revelia da parte requerida, que, não obstante 

citada, não apresentou resposta, o que faço para presumir verdadeiras as 

alegações formuladas pela parte autora, nos termos do art. 344 do CPC.

II. Sem prejuízo do exposto, nos termos dos arts. 345, IV e 348 do CPC, 

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

especifique eventuais provas que pretende produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

III. Certifique-se eventual silêncio.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93382 Nr: 2620-37.2017.811.0024

 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: RAFAEL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos, etc.

I. Primeiramente, afasto a preliminar de ausência de interesse processual, 

uma vez que, em se tratando de relação de consumo, não se faz 

necessária para demonstração do referido interesse a prévia negativa 

administrativa. Ademais, conforme extrato de e-mails juntados com a 

inicial, verifica-se que a parte autora cuidou de postular à empresa 

requerida a solução do referido impasse, de maneira que não subsiste a 

alegação de que não fora tentada a solução administrativa para a questão.

 II. Ademais, considerando a inexistência de questões preliminares, dou o 

feito por saneado.

III. Inverto o ônus da prova, nos termos do que prevê o art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, por verificar, primeiramente relação de 

consumo entre as partes, bem como hipossuficiência da parte autora em 

comprovar a veracidade das alegações apresentada na exordial.

IV. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso 

de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob 

pena de preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a 

forma de perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no 

prazo acima, sob pena de preclusão.

V. Por fim, fixo como pontos controvertidos: a regularidade dos descontos 

e os elementos qualificadores do alegado dano moral.

 VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95704 Nr: 3776-60.2017.811.0024

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinéia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MAURO NASCIMENTO 

DA COSTA - OAB:16779

 Vistos, etc.

 I. Afasto a preliminar levantada, por não considerar que a cópia da 

matrícula do imóvel objeto da meação pretendida seja documento essencial 

ao ajuizamento da demanda, na qual se discute, além da questão 

patrimonial (afeta à meação pretendida), o reconhecimento e a dissolução 

da relação conjugal possivelmente havida entre as partes. A comprovação 

do domínio do imóvel em questão é portanto, matéria referente ao mérito de 

parte dos pedidos apresentados na inicial.

 II. Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para 

esta fase processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

III. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

IV. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso 

de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob 

pena de preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a 

forma de perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no 

prazo acima, sob pena de preclusão.

V. Fixo como ponto controvertido a questão referente aos bens a serem 

objeto de meação.

 VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97069 Nr: 4474-66.2017.811.0024

 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: EVANETE SILVA ARRUDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, constata-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. No que tange à prescrição quinquenal alegada como prejudicial de mérito 

pela parte requerida, entendo que a sua apreciação deve ser postergada 

para o momento em que o processo for sentenciado, uma vez que, nesta 

oportunidade, é que será apreciado se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício.

III. Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para 

esta fase processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

IV. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito (os requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário pretendido), e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

V. Por oportuno, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13.2.2019, às 14h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015). O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 

10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, 

§6°, CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “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” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87078 Nr: 4196-02.2016.811.0024

 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: Albino Lucio Barbosa

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Redesigno o ato para a data 05 de fevereiro de 2019, às 

14h00min, devendo o advogado intimar suas testemunhas. II. Intime-se a 

autarquia. III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84891 Nr: 3271-06.2016.811.0024

 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: Nilton de Carvalho Amazonas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Luiz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dâmaris Alves Chaves - 

OAB:12377

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida, embora 

devidamente intimada, não se fez presente à audiência de conciliação, 

devendo, portanto, ser sancionada em virtude do que estabelece o art. 

334, §8º, CPC/2015.

Frise-se que a audiência de conciliação somente não se realizará se 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

autocomposição (art. 334, §4º, CPC/2015), o que não ocorreu.

 Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 334, §8º, CPC/2015, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa, cuja importância deverá ser revertida em favor do Estado de Mato 

Grosso, o que faço em face da ausência injustificada na audiência de 

conciliação assinalada para o dia 13.12.2017. Prazo para pagamento: 15 

(quinze) dias.

Intime-se a requerida, pessoalmente e por meio do advogado constituído, 

advertindo-a de que, não havendo o pagamento no prazo fixado, a multa 

será inscrita como Dívida Ativa.

Decorrido o prazo para pagamento, certifique-se e proceda-se na forma 

do art. 77, §3º, do CPC/2015.

II. Cumprida a determinação anterior, determino, desde já, determino o 

retorno dos autos ao CEJUSC para nova tentativa de autocomposição, 

atentando-se, para este fim, ao disposto na decisão anterior, frisando que 

ausência injustificada das partes configura ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95569 Nr: 3687-37.2017.811.0024

 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: Maria Bernadete Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 
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alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102462 Nr: 726-89.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia da Silva Bomdespacho

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90553 Nr: 1388-87.2017.811.0024

 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: Danielly Ester da costa

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Redesigno o ato para a data 05 de fevereiro de 2019, às 

14h30min, devendo o advogado intimar suas testemunhas. II. Intime-se a 

autarquia. III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103332 Nr: 1169-40.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir Vitorina de Bonfim

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103240 Nr: 1133-95.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Ediene de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102467 Nr: 731-14.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Patricia Pereira Dantas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, RODRIGO ALMEIDA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 23439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

INSS - OAB:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Homologo o pedido de 

dispensa de audiência e declaro encerrada a instrução, alegações 

remissivas, venham os autos conclusos para sentença. III. Intimem-se. IV. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90070 Nr: 1180-06.2017.811.0024

 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: Juliana Oliveira Dantas

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 47677 Nr: 1401-62.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Andressa Caroline Trechoud - OAB:13.237-B

 Sendo assim, faz-se necessário o prosseguimento do feito nos termos do 

que dispõe o ofício remetido pelo Juízo da Recuperação, uma vez que o 

crédito exequendo perseguido nos presentes autos é classificado em 

extraconcursal. Nesse diapasão, decorrido o prazo de impugnação ao 

cumprimento de sentença ou embargos à execução, como é o caso dos 

autos, deverá o Juízo da recuperação judicial ser informado sobre a 

necessidade do pagamento do crédito.Dessa forma, considerando que o 

crédito é líquido e já ocorreu o lapso temporal para impugnação ao 

cumprimento de sentença, determino: I. Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos autos o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito;II. Após, expeça-se ofício ao juízo 

universal (7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ) comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito extraconcursal, objeto dos autos, 

remetendo cópia da sentença/acordão, bem como da presente decisão e 

da memória de cálculo;III. Determino, ainda, a suspensão do feito, até que 

seja informada acerca da satisfação da dívida, ocasião em que o 

processo será extinto. IV. Intimem-se. V. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103660 Nr: 1315-81.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DO CARMO FREITAS

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103233 Nr: 1132-13.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Rosa de Almeida de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103556 Nr: 1266-40.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Redesigno o ato para a data 05 de fevereiro de 2019, às 

13h45min, devendo o advogado intimar suas testemunhas. II. Intime-se a 

autarquia. III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86700 Nr: 4052-28.2016.811.0024

 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: Maria Aparecida da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103522 Nr: 1251-71.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DE LURDES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104260 Nr: 1536-64.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITIANE BOTELHO DE MATOS

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Homologo o pedido de 

dispensa de audiência e declaro encerrada a instrução, alegações 

remissivas, venham os autos conclusos para sentença. III. Intimem-se. IV. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31572 Nr: 973-85.2009.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVAG - Centro Universitário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joãozinho da Guia Braz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Da análise dos autos, verifica-se ter a curadora especial (Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso), apresentado, às fls. 144/144verso, 

contestação à presente demanda. Contudo, é manifestamente incabível a 

resposta apresentada, por se tratar de ação de execução (fl. 97) e não 

processo de conhecimento, razão pela qual não conheço dos pedidos 

nela apresentados.

II. Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

continuidade ao feito, indicando bens passíveis de penhora. Ressalto que 

o pedido de penhora ‘on line’, tal qual formulado pelo exequente é 

descabido, já que não cuidou de se fazer acompanhado da necessária 

memória de cálculo.

III. Nada requerendo no prazo fixado, suspendo, desde já, o curso da 

execução, pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, do 

CPC/2015.

IV. Transcorrido o referido prazo, independente de outra providência, 

remetam-se os autos ao arquivo. Advirto à parte exequente que o prazo 

prescricional terá início da data de remessa dos autos ao arquivo, 

conforme determina o art. 921, § 4°, do CPC.

 V. Atente-se ao disposto no art. 1266 da CNGC – Foro Judicial.

 VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83382 Nr: 2593-88.2016.811.0024

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Soares Martins, Maria Silva Amiucci Soares 

Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficio de Registro de Imóveis do Cartório do 1º 

Ofício de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415/O, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:6668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiane Oliveira Corbelino - 

OAB:OAB/MT 13.035, JOSÉ RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - 

OAB:5486, Vinícius de Almeida e Silva - OAB:OAB/MT. 21.286

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de retificação de registro imobiliário cumulada com 

pedido de antecipação de tutela ajuizada por OSCAR SOARES MARTINS 

em desfavor do CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL 

DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, pelos motivos declinados 

na exordial.

 Os autos foram remetidos ao CEJUSC, tendo as partes firmado acordo.

Posteriormente, o requerente postulou a desistência da demanda.

 É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015, e 

julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o que faço 

com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Custas quitadas. Sem honorários, uma vez que não houve contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98833 Nr: 5254-06.2017.811.0024

 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: STAF SISTEMAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAE - Sistema Autonomo de Agua e Esgota 

de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS 

- OAB:13079, José Eduardo Meira lIMA - OAB:17216-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da Primeira Vara desta Comarca para 

processamento desta ação, determinando a redistribuição desta demanda 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada 

dos Guimarães. Preclusa a presente decisão, proceda-se à imediata 

redistribuição da ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e 

anotações necessárias na distribuição do sistema Apolo.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21539 Nr: 2171-94.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Francisco Meira Silva 

- OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Primeiramente, diante do silêncio da parte requerida quanto ao pedido de 

cumprimento de sentença, conforme certificado à fl. 217, homologo o 

cálculo de fl. 214-216.

Com relação à(s) requisição(ões) de pequeno valor, proceda-se na forma 

do art. 3° do Provimento n° 11/2017 do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, remetendo-se os autos à instância superior para 

liquidação do crédito.

 Posteriormente, em atenção ao disposto no art. 4º do referido provimento, 

retornando os autos, expeça(m)-se o(s) ofício(s) requisitório(s), 

intimando-se a parte executada para quitação do débito no prazo de 60 

(sessenta) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21540 Nr: 2160-65.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanilza Nascimento da Costa, Paulo Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Francisco Meira Silva 

- OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alexandre Oliveira 

da Silva - OAB:14039-MT

 Vistos, etc.

 Primeiramente, diante do silêncio da parte requerida quanto ao pedido de 

cumprimento de sentença, conforme certificado à fl. 244, homologo o 

cálculo de fl. 240-243.

Com relação à(s) requisição(ões) de pequeno valor, proceda-se na forma 

do art. 3° do Provimento n° 11/2017 do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, remetendo-se os autos à instância superior para 

liquidação do crédito.

 Posteriormente, em atenção ao disposto no art. 4º do referido provimento, 

retornando os autos, expeça(m)-se o(s) ofício(s) requisitório(s), 

intimando-se a parte executada para quitação do débito no prazo de 60 

(sessenta) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17224 Nr: 1809-63.2006.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Moreira Lima

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Tais Gonçalves Melado - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Apense-se o presente feito aos autos de nos 1202-35.2015.811.00245 

(cód. 72342) e 449-59.2007.811.0024 (cód. 17709), uma vez se tratar de 

embargos à execução opostos pelo INSS em desfavor da presente 

execução. Ressalto que a reunião dos feitos é medida necessária à 

verificação de possíveis pagamentos em duplicidade, sobretudo no que 

diz respeito aos honorários sucumbenciais.

 Assim, considerando o teor da petição que a autarquia executada 

postulou vista do feito, proceda-se o respectivo apensamento, abrindo-se 

vistas em seguida ao INSS para que manifeste o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, dê-se vistas ao 

exequente para que manifeste no mesmo prazo.

 Certifique-se eventual silêncio.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95978 Nr: 3939-40.2017.811.0024

 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: JNBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMBdC, MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

 I. Indefiro, por ora, o pedido de substituição processual, já que não 

demonstrado que, de fato, o menor esteja aos cuidados de sua avó. 

Ademais, verifico que no polo passivo consta o menor, de quem o estado 

de filiação é questionado, não havendo que se falar em alteração do polo 

passivo, já que a mudança, ao que informa a parte autora, diz respeito tão 

somente quanto à representação do menor.

 II. Assim, intime-se a parte autora para que manifeste acerca do parecer 

ministerial de 30.3.2018, sobretudo quanto ao eventual interesse em 

prosseguir com a demanda perante este juízo.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21606 Nr: 2230-82.2008.811.0024

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

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

 PARTE AUTORA: Marivaldo Rosário da Silva, Fabiana Candida da Paixão 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Francisco Meira Silva 

- OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Jair Klasner - OAB:16142

 Vistos etc.

Intime-se o advogado dos autores para, no prazo de 15 dias, emendar os 

cumprimentos de sentença, na forma do art. 524 do Código de Processo 

Civil, haja vista que vieram desacompanhados de demonstrativos 

discriminados do crédito, obedecendo aos requisitos ali inseridos.

Após, façam-me conclusos para análise.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83663 Nr: 2736-77.2016.811.0024

 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: Valdemi Mendes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herbert Paulo de Almeida, SMHO Serviços 

Hospitalares LTDA - Hospital Otorrino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270

 Vistos, etc.

 Deixo de aplicar a multa prevista no art. 334, § 8, do Código de Processo 

Civil, uma vez que na data em que realizou a audiência de conciliação os 

requeridos ainda não haviam sido citados, conforme documentos de fls. 

72/73.

Assim, 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 para 

saneamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102694 Nr: 841-13.2018.811.0024

 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: ARNO LOPES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES RODRIGUES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISVALDO PAIVA DE 

MENEZES - OAB:29518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, constata-se que a guia de arrecadação 

juntada com a inicial (n° 63490 - fl. 3), parece não corresponder à ação em 

questão, já que nela consta no campo ‘dados do processo’ numeração 

diversa da presente ação. Assim, de maneira a afastar dúvidas nesse 

sentido, determino a remessa dos autos ao cartório distribuidor para que 

certifique acerca da regularidade da aludida guia (se pertencente ao feito 

em questão) bem como a correspondência do valor recolhido com aquele 

dado à causa e/ou eventuais hipóteses de isenção, etc.

 Constatada irregularidade e/ou incorreção, determino, desde já, que a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha os valores 

correspondentes às custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Sem prejuízo do exposto, deverá manifestar acerca do pedido 

formulado pela parte requerida.

 Após, venham os autos conclusos.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97641 Nr: 4741-38.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER MARTINS BERNARDES - 

OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 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.: 13675 Nr: 215-48.2005.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Lima Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Anizio Bruno Borges, Orivaldo 

Bruno Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Plinio José de Siqueira Neto 

- OAB:10.405, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 284-36.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima da Silva Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Americanas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG-16846

 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.: 40402 Nr: 3482-18.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Armínio Piran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:MT15361

 I. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por 

PEDRO ARMINIO PIRAN, e via de consequência, julgo extinto o presente 

processo, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em 

face da quitação do débito.II.Expeça-se alvará de transferência dos 

valores bloqueados em favor do exequente, na conta indicada. III.Intime-se 

o executado para que indique os dados bancários para levantamento dos 

referidos valores excedentes. IV. Posteriormente, apresentadas as 

informações bancárias, expeçam-se, independente de outra providência, 

os respectivos alvarás de levantamento. V.Condeno o executado nas 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa. VI.Após o trânsito em julgado da presente decisão, 

remetam-se os autos ao arquivo. VII.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.VIII. Expeça-se o necessário. IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110042 Nr: 3994-54.2018.811.0024

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Delegacia 

de Policia de Chapada dos Guimarães-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIE OTAVIO FERREIRA BERNARDO DA 

SILVA, Osvaldo Soares Martins, Joan de Lara dos Anjos, Adriano Soares 

Martins, Jaderson Mendes do Nascimento, MATHEUS PHILIPE NEVES 

SOLON RIBEIRO, Jackson Mendes do Nascimento, Rafaely de Amorim 

Melo, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, JOSÉ FLÁVIO DA ROSA 

PEDROSO, Fernando Duarte Figueiredo, Jessika Carla de Almeida Silva, 

Paulo Roberto da Paixão Cavalcante, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, 

Dilmary das Dores Soares Martins, Divino Alfredo Nunes, Vitor Hugo Cruz 

de Oliveira, Mayara Nunes Dias, JUCILENE DE SOUZA MATOS, KETHELYN 

SILVA DE SOUZA, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, JOSÉ GOMES DE 

SOUZA, ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028, ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - OAB:4907, 

CÁTIA MARIA NEVES CÃNDIDA PAIXÃO - OAB:18854, FABIANA DE 

ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB:15910, FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/O, 

HUMBERTO MORAIS GOMES - OAB:22449/O, JOÃO VICTOR GOMES 

DE SIQUEIRA - OAB:12246, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/MT, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão 

preventiva formulados por ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, PAULO 

ROBERTO DA PAIXÃO CAVALCANTE e MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, 

nos termos da fundamentação, com fundamento no art. 312 do CPP, vez 

que presente a necessidade de resguardar a garantia da ordem 

pública.Quanto às acusadas RAFAELY DE AMORIM MELO E JUCILENE DE 

SOUZA MATOS fixo as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento 

periódico em Juízo para informar e justificar atividades civis mensalmente; 

2) não frequentar bares e boates pelo período de duração da 

correspondente ação penal; 3) proibição de manter contato com os demais 

coindiciados; 4) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização 

judicial; 5) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias 

de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal (CPP, art. 

319, I, II, III, IV e V), para tanto deverá ser colocada tornozeleira eletrônica 

nas acusadas para o fim de viabilizar a fiscalização das medidas fixadas 

pelo Tribunal de Justiça, tudo isso, sob pena de revogação do 

benefício.Comuniquem-se ao Delegado de Polícia e Polícia Militar acerca 

das cautelares fixadas em favor das rés para que eventual transgressão 

possa ser comunicado ao Ministério Público/Delegado de Polícia para 

requerer sua prisão (art. 282, §4º, do CPP).Expeça-se carta precatória 

para Cuiabá para que seja cumprida a ordem no Presídio Feminino Ana 

Maria do Couto May, com urgência.Intime-se.Cientifique-se o Ministério 

Público e as Defesas dos réus.Traslade-se as peças essenciais à ação 

correlata e arquivem-se o presente incidente, com as baixas e 

anotações.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 70202 Nr: 473-09.2015.811.0024

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilei Pinheiro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirys Ataídes da Silva, Wiran Ataides da Silva, 

Novanher Pedro Alexandre Bertolin, Marta Trentini Bertolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, Leandro De Souza Bonfim - OAB:19.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucélia Basílio da Silva - 

OAB:22184/GO, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B, Vanderlei 

Giacomelli Junior - OAB:117983/SP

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 18 de março de 2019, às 16hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96224 Nr: 4085-81.2017.811.0024

 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: SIRLEY APARECIDA FRANCISCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Pereira da Silva Hipólito, Jairo Secundino 

Hipólito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114, EDESIO JOSE SEGALA - OAB:11357, JAIME SECUNDINO 

HIPOLITO NETO - OAB:8883

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 18 de março de 2019, às 15hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 102447 Nr: 720-82.2018.811.0024

 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: GESSE ELIAS ARECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SILVA QUEIROZ - 

OAB:21165/O

 Vistos, etc.

 Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo. Outrossim, observa-se que 

não há questões pendentes para esta fase processual, de modo que 

declaro saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso de prova 

testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de 

preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a forma de 

perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no prazo acima, 

sob pena de preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102043 Nr: 501-69.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime José Eickoff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Os autos vieram conclusos após a juntada pela parte autora de extrato 

bancário, de modo a demonstrar sua hipossuficiência, conforme 

determinação proferida por este juízo.

 Contudo, conquanto tenha sido apresentado tal documento, não restou 

devidamente demonstrada a hipossuficiência para efeito de deferimento 

da justiça gratuita. Explico.

 Pelo que se vê da inicial, o autor desembolsou o montante de R$ 

28.050,00 (vinte e oito mil cinquenta reais) para aplicação em investimento 

de alto risco. Logo, é certo que, se dispôs ele de tal montante para mero 

investimento, sem que isso causasse prejuízos ao seu sustento, não se 

trata de pessoa hipossuficiente, de modo que o pagamento dos valores 

referentes às custas processuais não lhe causará prejuízo à sua 

sobrevivência e/ou de sua família.

Ademais, acerca do momento de recolhimento das custas processuais, 

dispõe a CNGC Judicial ser o da distribuição da inicial, exceto no caso de 

demonstração de incapacidade momentânea:

 “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível.”

No entanto, não restou demonstrado, conforme ressaltado na decisão 

anterior, a impossibilidade, ainda que momentânea, do recolhimento dos 

referidos valores.

 CONCLUSÃO.

 I. Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.

 II. Dessa forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostem ao feito os comprovantes do recolhimento das 

custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do 

CPC/2015).

III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69133 Nr: 3902-18.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josinete de França

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, observa-se que o valor dos honorários, 

conforme fls. 33/34, corresponde a 10% (dez por cento) do valor dado 

aos embargos. Assim, considerando que fora dado à causa o valor de R$ 

4.052,32 (quatro mil e cinquenta e dois reais trinta centavos), o valor é de 

R$ 405,23, sobre o qual deverá ser expedido a requisição de pequeno 

valor.

 No demais, cumpra-se conforme determinado às fls. 42/42verso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 49879 Nr: 1814-75.2012.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Mendes dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Lima da Rosa - 

OAB:15.413-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste nos autos o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90902 Nr: 1532-61.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovenil Reis da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lidio Alves dos Santos 

- OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Vistos, etc.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo BANCO 

PAN S/A em desfavor de JOVENIL REIS DA SILVA.

 Alega a instituição impugnante que, embora tenha sido intimada da 

sentença que a condenou a exibir o contrato celebrado com a parte 

adversa, após detida consulta em seu banco de dados, concluiu que o 

referido contrato fora extraviado, apresentando na oportunidade a planilha 

dos supostos débitos referentes ao contrato em questão.

 Requer, ao final, ‘seja declarada a impossibilidade de cumprimento 

específico da obrigação fixada em sentença’.

 Intimada a manifestar, a parte impugnada restou silente.

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Considerando a notícia de extravio do documento em questão, nota-se a 

impossibilidade jurídica do pedido de cumprimento de sentença, o qual diz 

respeito à referida exibição. Convém destacar que o requerente 

apresentou na oportunidade a planilha de crédito, supostamente referente 

ao contrato em questão, tendo o impugnado, por sua vez restado silente, 

conforme certidão de fl. 233.

 Dessa maneira, nada há a ser providenciado neste feito, o qual, destaco, 
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na fase de conhecimento, apresentava pedido cautelar preparatório. 

Assim, deverá o impugnado, acaso remanesça interesse providenciar, no 

respectivo processo de conhecimento as providências judiciais para 

satisfazer seus possíveis direitos enquanto consumidor.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada nos autos, o que 

faço para julgar extinto o presente feito, reconhecendo a ausência de 

interesse processual, o que faço com fundamento nos artigos 513, ‘caput’, 

771 e 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Publique. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18052 Nr: 735-37.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josinete de França

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cumpra-se na integralidade a sentença proferida às fls. 26/27 dos autos 

apensos, expedindo-se as requisições de pequeno valor.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74133 Nr: 1984-42.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Santander Banespa s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ANDERSON LÚCIO DE JESUS

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

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:9098

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 13 de dezembro de 2018, às 16hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79821 Nr: 1104-16.2016.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MATAGAN GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Seiki Hayachida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PORTEL MARTINS - 

OAB:9363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela De Almeida 

Vitalino - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALAN - 

OAB:4076, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4960

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 18 de dezembro de 2018, às 16hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79226 Nr: 841-81.2016.811.0024

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Amílcar Bertholini de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Silva Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIN LEONEL VILELA - 

OAB:15821, Murat Dogan - OAB:6917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:MT 5653

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 18 de março de 2019, às 15hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74515 Nr: 2180-12.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseana Vieira Andrade Rola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willys Marcelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 18 de março de 2019, às 14hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40575 Nr: 3094-18.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Francini Mandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36566 Nr: 3292-26.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Virgilio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do A.R. devolvido constando como Não Procurado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69344 Nr: 96-38.2015.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalvo Pires de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Ibarra Papa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIO VINICIUS GOMES DE 
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AZEVEDO - OAB:13948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel Luersen - OAB:14419

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 18 de março de 2019, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39335 Nr: 1839-25.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Garcia LTDA ME, Maria Sebastiana 

de Arruda Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da certidão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100806 Nr: 6155-71.2017.811.0024

 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: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo. Outrossim, observa-se que 

não há questões pendentes para esta fase processual, de modo que 

DECLARO saneado o processo.

 II. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor. Nesse sentido, não 

reconheço a presença de relação de consumo, de modo a determinar a 

inversão do ônus da prova.

 III. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso 

de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob 

pena de preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a 

forma de perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no 

prazo acima, sob pena de preclusão.

IV. Fixo como pontos controvertidos: a) a comprovação dos danos e seus 

valores, b) a causa dos danos e c) a presença de possíveis excludentes 

da responsabilidade da requerida.

 V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72804 Nr: 1455-23.2015.811.0024

 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: Cleri Jaci de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DE PRATO CAMPOS - 

OAB:SP 156844, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:SP237026, NELSON WILIANS F. RODRIGUES - OAB:OAB Nº 

11.065-A

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 13 de dezembro de 2018, às 17hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99277 Nr: 5431-67.2017.811.0024

 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: Franksnélio Nascimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE BEZERRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karolaine Figueiredo de 

Freitas - OAB:MT5668-E, Juan Daniel Peron - OAB:7635/MT

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 18 de dezembro de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 46851 Nr: 1251-81.2012.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calino do Nascimento

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte requerente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca das informações retroapresentadas pelo requerido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001113-87.2018.8.11.0024

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:

DEIVD RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001113-87.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DEIVD RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ajuizou ação de 

busca e apreensão com pedido de liminar contra DEIVID RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, objetivando a constrição do veículo descrito na exordial, 

alegando a inadimplência parte requerida. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entendeu pertinentes. É o breve relatório. 

Decido. Sobre a matéria, o artigo 2°, §2° do Decreto-Lei n° 911/69 dispõe o 

seguinte: “Art. 2°. (...) § 2° A mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014)” In casu, verifica-se o pedido liminar realmente merece 

acolhida, porquanto os documentos dos autos comprovam que a dívida 

está vencida e que a parte requerida foi formalmente constituída em mora. 
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CONCLUSÃO Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a 

mora da parte devedora/requerida, defiro a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser 

depositado nas mãos de representante legal da parte requerente mediante 

autorização nos autos. Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se 

à citação da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após 

executada a liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° 

e art. 3°, §2°, do Decreto-Lei n° 911/69). Consigne-se, que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 (quinze) dias 

da execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que 

tenha efetuado o pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 

4° do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004). 

Desde já, defiro reforço policial, caso seja necessário. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 7 de novembro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000875-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PINHO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000875-68.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOANA PINHO DE 

MAGALHAES REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação de ação de indenização por danos 

morais em virtude da demora na concessão/restabelecimento do benefício 

ajuizada por JOANA PINHO DE MAGALHÃES em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. Analisando a inicial, observa-se 

que a ação foi proposta contra o INSS, autarquia federal que, somente tem 

competência delegada à justiça estadual no que tange às ações 

previdenciárias, não de cunho indenizatório. Dessa forma, incide a regra 

prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, segundo a qual, cabe aos 

juízes federais processar e julgar: “as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, ré”. Logo, é manifesta a incompetência deste juízo para 

processar e julgar a demanda. Nesse sentido, tem reconhecido a 

jurisprudência: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 133.784 - SP 

(2014/0110913-1) RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA SUSCITANTE : 

JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO 

PAULO - SP SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE SÃO PAULO - SJ/SP INTERES. : GILBERTO MEIRELLES ADVOGADO : 

ADRIANO CESAR DE AZEVEDO INTERES. : INSS INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF 

DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de 

Direito da 3ª Vara de Acidentes do Trabalho de São Paulo/SP, ora 

suscitante, e o Juízo Federal do Juizado Especial Cível de São Paulo - 

SJ/SP, ora suscitado. Ao analisar a pretensão, o Juízo Federal do Juizado 

Especial Cível de São Paulo - SJ/SP declinou da competência, sob o 

fundamento de que o "uma vez que o pedido principal formulado pela parte 

autora é a revisão/concessão de benefício acidentário, resta clara a 

incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito" (fl. 52). 

Por seu turno, o Juízo de Direito da 3ª Vara de Acidentes do Trabalho de 

São Paulo/SP suscita o presente conflito, asseverando que "Trata-se de 

ação indenizatória por danos morais, ajuizada contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social, originariamente proposta na Justiça Federal, cuja causa 

de pedir se refere a atraso no pagamento de benefício obtido 

judicialmente, Não há vínculo com demanda acidentária que justifique o 

trâmite na Justiça Comum" (fl. 1). O Ministério Público Federal emitiu 

parecer (fls. 64/66), em que opinou pela competência do Juízo Federal. É o 

relatório. Depreende-se dos autos que o pedido e a causar de pedir não 

versam sobre a concessão de benefício previdenciário, mas sobre 

conduta praticada pela autarquia que atingiu a esfera moral do autor, não 

se tratando de ação previdenciária. Com efeito, a pretensão inicial tem 

causa na responsabilidade civil do ente federal, de maneira que a 

competência para apreciar a demanda é da Justiça Federal, na forma do 

que está disciplinado na primeira parte do art. 109, I, da CF. Por oportuno, 

merece transcrição o seguinte excerto do parecer ministerial da lavra do 

Subprocurador-Geral da República Nívio de Freitas Silva Filho (fls. 65/66): 

De fato, não se trata aqui de revisão ou concessão de benefício, mas de 

ação que pleiteia indenização por dano moral fundado em ato 

administrativo praticado pelo INSS. Dessa forma, não há que se falar em 

competência da Justiça Comum Estadual. É essa a orientação desse E. 

STJ: PROCESSO CIVIL CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO 

PELO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 1. 

Tratando-se de ação de reparação por dano moral que tem como 

fundamento ato administrativo, supostamente indevido, praticado pelo 

INSS, é competente para o seu processamento e julgamento a Justiça 

Federal Comum, por não se tratar na hipótese de demanda relativa a 

benefício previdenciário ou dano material ou moral decorrente de acidente 

de trabalho. 2. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça 

Federal Comum da Seção Judiciária do Estado de São Paulo. (CC 

54.773/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

08/02/2006, DJ 06/03/2006, p. 136) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O INSS. REPARAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 

2ª Vara de Acidentes do Trabalho de Santos SP e o Juízo Federal da 1ª 

Vara de Santos SJ/SP, nos autos de "ação de reparação e compensação 

de danos material e moral", por se considerar a autora lesada pelo INSS 

que teria, por incúria de seus agentes, demorado 10 anos, 3 meses e 16 

dias para reconhecer sua doença ocupacional. 2. Não há pleito de 

concessão de benefício acidentário, porquanto foi o mesmo concedido 

administrativamente. Busca-se, junto ao INSS, indenização por danos 

materiais e morais, em face do tempo decorrido entre a formulação do 

pedido administrativo e seu deferimento. 3. Versando a lide sobre 

responsabilidade de entidade autárquica federal (INSS) no trato com o 

segurado, aplica-se a norma do art. 109, I, da Constituição Federal, de 

modo que o seu processo e julgamento cabem à Justiça Federal. 4. 

Conflito conhecido para se declarar competente o Juízo Federal da 1ª 

Vara de Santos SJ/SP, o suscitado". (CC 27597/SP, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/06/2001, DJ 20/08/2001, p. 

339) Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente para 

processar e julgar a demanda a Justiça Federal. Publique-se e 

comunique-se. Brasília, 03 de novembro de 2014. MINISTRO SÉRGIO 

KUKINA Relator (STJ - CC: 133784 SP 2014/0110913-1, Relator: Ministro 

SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 05/11/2014) grifo nosso. 

"APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. A matéria discutida nos autos não diz respeito a 

natureza previdenciária/acidentária e sim, de responsabilidade civil, pois 

se trata de ação de reparação de dano moral, movida pelo segurado, que 

alega prejuízos quando da cessação de benefício. Assim, considerando 

que o pedido é de indenização decorrente de ato praticado pela autarquia, 

a competência julgamento do recurso é do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O E. TRF DA 4ª REGIÃO." 

(Apelação Cível Nº 70077573996, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 30/05/2018). 

(TJ-RS - AC: 70077573996 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, 

Data de Julgamento: 30/05/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 13/06/2018) grifo nosso. Ademais, conforme 

dispõe a Súmula 150 do STJ, “compete à Justiça Federal decidir sobre a 

existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da 

União, suas autarquias ou empresas públicas”. CONCLUSÃO. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 109, inciso I da Constituição da República, 

DECLINO a competência deste Juízo para processar e julgar o processo, 

em favor douto Juízo Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso. 

Intime-se. Decorrido o prazo para a interposição de recurso, o que deverá 

ser devidamente certificado, remetam-se os presentes autos ao Juízo 

Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, em Cuiabá. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000552-63.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BANZI CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMILLY RODRIGUES FERREIRA FRANCO (RÉU)

JOILDO SOARES DE ANDRADE (RÉU)

ROSEMERI CONSTANTINI (RÉU)

ZIGOMAR FERREIRA FRANCO FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000552-63.2018.8.11.0024. AUTOR(A): RITA DE CASSIA BANZI 

CARVALHO RÉU: ZIGOMAR FERREIRA FRANCO FILHO, KEMILLY 

RODRIGUES FERREIRA FRANCO, JOILDO SOARES DE ANDRADE, 

ROSEMERI CONSTANTINI Vistos etc. I. Presentes os requisitos legais do 

artigo 700 do Código de Processo Civil, recebo a inicial. II. Defiro o pedido 

de justiça gratuita, o que faço com base no artigo 98 do CPC. III. Citem-se a 

parte requerida, para que, no prazo de 15 dias, pague à parte autora a 

quantia pleiteada, assim como proceda ao pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC/2015), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (art. 701, §1°, CPC/2015). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (art. 701, §2°, CPC/2015). Consigne-se no mandado, 

ainda, que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte 

autora e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte 

devedora poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês (art. 701, §1° e art. 916, CPC/2015). IV. 

Expeça-se o necessário V. Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 6 de 

novembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000383-76.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000383-76.2018.8.11.0024. REQUERENTE: GLEICIANE DOMINGOS DA 

SILVA, MARCELO GONCALVES DOS SANTOS Vistos etc. GLEICIANE 

DOMINGOS DA SILVA e MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS SILVA 

ajuizaram, =pedido de homologação de divórcio consensual. Aduzem: que 

casaram em 25/11/2006; que estão separados de fato; que não há 

possibilidade de reconciliação; que da união adveio dois filhos, ficando a 

guarda com a genitora; o genitor pagará alimentos à prole; os bens a 

partilhar foram divididos; o cônjuge varão deseja usar seu nome de 

solteiro. Requerem: 1) alteração do nome do autor para Marcelo 

Gonçalves dos Santos; a guarda dos menores para a autora; alimentos 

para os infantes; averbação no Cartório de Imóveis acerca da partilha e 

Detran acerca do veículo; a averbação do divórcio no Cartório de Registro 

e a homologação do divórcio. Instado a manifestar o Ministério Público 

opinou pela homologação do acordo. É o relatório. DECIDO. Processe-se 

em segredo de justiça, na forme do art. 189, II, do CPC/2015. De outra 

feita, convém assinalar que a peça inicial observa o disposto no art. 731 

do CPC/2015 e que desde a promulgação da Emenda Constitucional n° 

66/2010 não mais se exige a comprovação do lapso temporal de dois anos 

de separação de fato para a decretação do divórcio, o que dispensa a 

produção de prova quanto ao ponto. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de vontade exposto na inicial. Consequentemente, 

DECRETO o divórcio do casal GLEICIANE DOMINGOS DA SILVA e 

MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS SILVA, que se regerá pelas 

cláusulas e condições expostas na inicial, inclusive, quanto aos alimentos, 

visita, guarda e partilha dos bens. Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do CPC/2015, O cônjuge varão voltará 

a usar seu nome de solteiro “Marcelo Gonçalves dos Santos”. Condeno os 

requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

referida responsabilidade com exigência suspensa em face da gratuidade 

de justiça que lhes defiro neste ato, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e expeçam-se os competentes mandados de inscrição e 

averbação. Em seguida, arquivem-se os autos com as anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 

data da assinatura.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000278-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO REIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES DE SOUZA OAB - MT24106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIAS CECILIO DE FIGUEREDO (TESTEMUNHA)

MIGUEL PROCOPIO FIGUEIREDO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000278-02.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo. II. Dessa forma, 

intimem-se a partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Intimem-se. V. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 21 de setembro de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41383 Nr: 39-25.2012.811.0024

 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: Adalberto Pereira da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gastão Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira de Souza - 

OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em atenção ao requerimento do autor de fls.152 e verso, que 

não há nos autos termo de inventariante, pois, sequer foi nomeado 

qualquer dos herdeiros, na referida função.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33644 Nr: 2658-30.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Maria Gomes da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Trata-se pedido de cumprimento de sentença promovida por Regina Maria 

Gomes da Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) datada de 

20.8.2015, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC Judicial 4ª Ed.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87317 Nr: 4417-82.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauristela Guimarães Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente/exequente, para que recolha os valores referentes a 

diligência do oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando 

nos autos por meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia 

p o d e r á  s e r  e m i t i d a  n o  s i t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010551-23.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010551-23.2015.8.11.0024 REQUERENTE: ELISANGELA 

APARECIDA DE ANDRADE REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a 

recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto de renda; 

cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-45.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO CORREA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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 dos advogados das partes do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de requererem o que de direito no prazo de 5 dias, sob 

pena de arquivamento. Chapada dos Guimarães-MT, 13 de novembrode 

2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-02.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE MULHERES DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA LUZIA 

E REGIAO (REQUERENTE)

VALDECIRA FRANCISCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Achiles Tiago Toschi OAB - MT16237/O-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))

 

Intimação do advogad da parte promovente para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca da petição dopromovido ID 15954204, requerendo o que 

de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 13 de novembro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-03.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (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))

 

Intimação da parte promovente para se manifestar nos autos, em 5 dias, 

acerca da petição do promovido - ID 16046225, a fim de requererem o que 

de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 13 de novembro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-47.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO DA SILVA PEDROSO (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))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 13/11/2018 - Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIELLI ROSA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000075-40.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOZIELLI ROSA DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. A publicação do despacho determinando a juntada do 

comprovante de endereço se deu em 05/06/2018 e a autora apresentou o 

documento apenas em 24/07/2018, após o trânsito em julgado da sentença 

que extinguiu o feito e com o processo já remetido ao arquivo, 

operando-se os efeitos da coisa julgada formal. Portanto, não recebo a 

petição constante do id 14347031. Decisão sujeita à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 31 de outubro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIELLI ROSA DUARTE (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000075-40.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOZIELLI ROSA DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. A publicação do despacho determinando a juntada do 

comprovante de endereço se deu em 05/06/2018 e a autora apresentou o 

documento apenas em 24/07/2018, após o trânsito em julgado da sentença 

que extinguiu o feito e com o processo já remetido ao arquivo, 

operando-se os efeitos da coisa julgada formal. Portanto, não recebo a 

petição constante do id 14347031. Decisão sujeita à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 31 de outubro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-17.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROBERTO ABRANTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010381-17.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MARKLEINE BEZERRA 

REQUERIDO: ADRIANA ROBERTO ABRANTES Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifico que no id 

1949268 a parte autora foi intimada da audiência de conciliação que seria 

realizada em 18/10/2016, bem como da necessidade de informar o 

endereço atualizado da parte promovida para citação e intimação. Ato 

contínuo, compareceu a autora pessoalmente no juizado e requereu a 

suspensão do feito por 90 dias para localizar o paradeiro da parte 

requerida. (id 4367966) No entanto, o processo ficou parado por mais de 

um ano aguardando providencia da parte autora. Com isso, a parte foi 

novamente intimada em 02/10/2018 para dar andamento no feito, sob pena 

de extinção, quedando-se inerte. Em assim sendo, a promovente não 

forneceu o endereço solicitado, portanto, NÃO atendeu ao chamado 

judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo continue 

tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em 

seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto 

posto, e com fulcro no artigo 485, I e III do Novo Código de Processo Civil, 

opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão 

da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEMOS DOS REIS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 13/11/2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 13 de novembro de 

2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NUNES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos, etc. No que tange ao pedido de antecipação de tutela, temos a 

ressaltar que são imprescindíveis para sua concessão, dois requisitos, 

quais sejam, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Primeiramente, verifica-se no caso em tela estar 

presente o primeiro requisito, uma vez que o feito versa sobre relação de 
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consumo em que o ônus da prova deve ser invertido. Assim, nota-se que 

o valor do produto contratado foi pago, consoante comprovante acostado 

nos autos, assim, demonstra a boa-fé do autor em ter o produto que 

comprou. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

também sobressai, em razão de estar a autora impedida de fazer uso do 

serviço contratado de TV a cabo. Diante do exposto, nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, defiro a antecipação da tutela pretendida 

pela autora, para determinar que a parte ré instale o produto SKY 

PRÉ-PAGO, no prazo de 10 (dez) dias, no endereço do autor. Aguarde-se 

a realização de audiência de conciliação. Proceda-se à citação, via 

correio, com aviso de recebimento da parte reclamada, cientificando-a de 

que deverá comparecer o seu representante, e, ainda, de que não 

havendo acordo, terão o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de 

defesa escrita, ambos sob pena de revelia. Intimem-se a reclamante e seu 

advogado, da audiência a ser designada, cientificando o(a) primeiro(a) de 

que sua ausência ao ato importará na extinção do processo nos termos 

do art. 51, inciso I da Lei 9099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ZANCHETA GIGLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos etc. I- RECEBO a inicial. II- No que tange ao pedido de antecipação 

de tutela, temos a ressaltar que são imprescindíveis para sua concessão, 

dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança da alegação e o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, não há que 

se falar em exclusão do nome da autora do rol dos inadimplentes, posto 

que, em consulta ao SPC BRASIL, acessado nesta oportunidade, não 

constou tal negativação, assim, ausentes a verossimilhança das 

alegações que somado à ausência de possível dano, o indeferimento da 

tutela é o que se impõe nesse ponto. Quanto ao valor das parcelas 

vincendas, entendo que estão presentes os requisitos da tutela (art. 300 

do CPC), haja vista que juntou comprovante de aditamento à cédula de 

crédito bancário com o valor individual de R$ 305,91 (trezentos e cinco 

reais e noventa e um centavos), portanto, verossimilhante suas 

alegações. CONCLUSÃO. Desta feita, DEFIRO em parte o pedido de tutela 

antecipada, tão somente para que o requerido proceda com a cobrança 

dos valores indicados no aditamento da cédula de crédito bancário, ou 

seja, o importe R$ 305,91. III- Aguarde-se a realização de audiência de 

conciliação. IV- Proceda-se à citação, via correio, com aviso de 

recebimento da parte reclamada, cientificando-a de que deverá 

comparecer o seu representante, e, ainda, de que não havendo acordo, 

terão o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de defesa escrita, 

ambos sob pena de revelia. V- Intimem-se, a reclamante e seu advogado, 

da audiência a ser designada, cientificando o primeiro de que sua 

ausência ao ato importará na extinção do processo nos termos do art. 51, 

inciso I da Lei 9099/95. VI- Intimem-se. VII- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010465-86.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO MANOEL FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMEL ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS CESAR MESQUITA OAB - MT0005036A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010465-86.2014.8.11.0024 ALBERTINO MANOEL FONSECA SOMEL 

ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por ALBERTINO MANOEL FONSECA no montante de $54.583,01, no 

CNPJ/CPF de SOMEL ENGENHARIA LTDA, sob o nº 02.461.473/0001-11. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000230-14.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA RAQUEL DA SILVA PORTELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000230-14.2016.8.11.0024 GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME 

MARISA RAQUEL DA SILVA PORTELA Vistos etc. Transcorrido o prazo 

para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro 

figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora 

(artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão 

expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no 

mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora 

online requerida por GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME no montante 

de R$179,24, no CNPJ/CPF de MARISA RAQUEL DA SILVA PORTELA, sob 

o nº 960.708.971-53. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar 

a respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-24.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DA SILVA VIDAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8009999-24.2016.8.11.0024 AOTORY DA SILVA SOUZA JOSIAS DA 

SILVA VIDAL Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 
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do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por CLARO S.A no montante de R$ 3.845,44, no CNPJ/CPF de JOSIAS DA 

SILVA VIDAL, sob o nº 022.432.751-80. Realizado o bloqueio, intime-se o 

executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de informação e intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este 

juízo, intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000322-55.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUZA DE SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000322-55.2017.8.11.0024 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, ELEUZA DE SOUZA CAMPOS Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, no montante de 

R$1.002,91, no CNPJ/CPF de ELEUZA DE SOUZA CAMPOS, sob o nº 

627.413.651-72. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no 

dorso dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). Os autos 

deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de informação e intime-se a parte autora 

para manifestação, no prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por 

este juízo, intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000064-11.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000064-11.2018.8.11.0024 CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA 

JOAQUIM FELIPE SPADONI Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA no montante de $41.417,00, no 

CNPJ/CPF de JOAQUIM FELIPE SPADONI, sob o nº 797.300.601-00. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000065-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000065-93.2018.8.11.0024 CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA 

LUIZ ANTONIO MIRANDA Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 
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a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA no montante de $36.787,59, no 

CNPJ/CPF de LUIZ ANTONIO MIRANDA, sob o nº 115.087.791-04. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PINHEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000044-20.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LUCIANE PINHEIRO DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte promovente interpôs 

recurso e não juntou comprovante de preparo, requerendo a assistência 

judiciária gratuita, sem trazer aos autos documentos de comprovem a 

hipossuficiência, (declaração de hipossuficiência, declaração de imposto 

de renda, cópia da CTPS), mesmo após intimado para tanto, motivo por 

que, indefiro-a. Disciplina o Enunciado nº 115 do FONAJE: “ENUNCIADO 

115 – Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o 

preparo (XX Encontro – São Paulo/SP).” Desta forma, intime-se o 

recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promover o 

preparo do recurso, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-39.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE ANDRADE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000282-39.2018.8.11.0024 REQUERENTE: KARINE DE ANDRADE 

CORREA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Devidamente preparado, 

recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo 

(art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-56.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000449-56.2018.8.11.0024 REQUERENTE: GILBERTO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Devidamente preparado, 

recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo 

(art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-47.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010379-47.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ANDERSON DE AZEVEDO 

AQUINO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Devidamente 

preparado, recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Intimado, o recorrido deixou de apresentar 

contrarrazões. Assim, remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste 

Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-84.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANIL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010254-84.2013.8.11.0024 REQUERENTE: VANIL PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Devidamente preparado, recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Intimado o recorrido para apresentar contrarrazões, não o fez. 

Assim, remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-41.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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QUEILA RAQUEL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010360-41.2016.8.11.0024 REQUERENTE: QUEILA RAQUEL DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que 

presentes os requisitos. Intime-se o recorrido para, em 10 (dez) dias, 

apresentar contrarrazões. Com ou sem resposta das contrarrazões, 

remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA LUIZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000792-86.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LEILA LUIZA DA COSTA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. A parte promovente interpôs recurso 

e não juntou comprovante de preparo, requerendo a assistência judiciária 

gratuita, sem trazer aos autos documentos de comprovem a 

hipossuficiência, (declaração de hipossuficiência, declaração de imposto 

de renda, cópia da CTPS), mesmo após intimado para tanto, motivo por 

que, indefiro-a. Disciplina o Enunciado nº 115 do FONAJE: “ENUNCIADO 

115 – Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o 

preparo (XX Encontro – São Paulo/SP).” Desta forma, intime-se o 

recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promover o 

preparo do recurso, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA TOME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000097-35.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MAURO CESAR DE SOUZA 

REQUERIDO: ROSA MARIA TOME Vistos etc. Analisando o processo, 

observo que o recolhimento de preparo foi intempestivo, bem como, o fez 

para o recurso de "apelação", o que não cabe no JEC. O artigo 41, § 1º da 

Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 41. O recurso será interposto no prazo de 

10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da 

qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1.º O preparo será 

feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção;” Constata-se que a parte 

recorrente não atendeu o prazo previsto no dispositivo legal supra 

mencionado, portanto, declaro deserto o recurso interposto. Certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se o processo com as 

baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010384-06.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR TOZATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA BRESSAN OAB - SP126253 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010384-06.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: WALDIR TOZATTI EXECUTADO: 

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Autos nº 8010384-06.2015.8.11.0024 Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por 

WALDIR TOZATTI em desfavor de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, às fls. 

37/40. Posteriormente, a parte requerida depositou os valores cobrados, 

dos quais foi postulado o levantamento, contudo tal pedido foi indeferido, 

nos termos em que proposto, uma vez que a procuração outorgada pela 

parte autora não concedia poderes especiais para levantamento. Assim, 

em cumprimento à determinação apresentou a parte conta bancária de sua 

própria titularidade. Após, vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente 

cumprida pela parte requerida, conforme afirmam os exequentes na 

petição de fl. 70, julgo extinto o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

37/40, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015. Publique. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, expeça-se o respectivo 

alvará conforme postulado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 12 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-14.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI CARLOS DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010032-14.2016.8.11.0024. REQUERENTE: VALDECI CARLOS DE 

SANTANA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, deixo de 

exarar o relatório. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se o caso de Ação 

de Obrigação de Fazer que VALDECI CARLOS DE SANTANA promove em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE e PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

pleiteando que referidos entes públicos forneçam vacina 

dessensibilizante, visto a autora ser portadora de RINITE ALÉRGICA (CID J 

304), ASMA ALERGICA GRAVE (CID J 45.0), ALERGIA ALIMENTAR (CID 

T78.1) e URTICARIA (CID L.50) Durante o trâmite do presente feito, O 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº. 1657156/RJ, de 

Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, por meio de proposta de 

afetação, determinou a suspensão, em todo território nacional, dos 

processos pendentes, individuais e coletivos, onde a referida controvérsia 
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esteja estabelecida, isto é, processos relativos a obrigatoriedade do Poder 

Público de fornecer medicamento não incorporado por ato normativo do 

SUS. Assim, o feito permaneceu suspenso desde então. No entanto, em 

04/05/18 foi publicado no DJE a decisão negando provimento ao 

mencionado Recurso Especial, sendo o acórdão assim ementado: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 

DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES 

DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER 

EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. 

Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do 

laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral 

(CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: 

azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em 

atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem 

entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora 

recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de 

condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da 

recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas 

pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos 

em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na 

hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de 

medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. 

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de 

substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e 

disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de 

fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS 

(Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de 

medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se 

analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA 

FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa 

dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o 

paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do 

medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do 

medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não 

provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. 

(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)”. Com isso, o feito pode 

ter o seu prosseguimento regular, sendo que as orientações 

estabelecidas para a possibilidade de concessão dos medicamentos aqui 

em questão estão descritas no acórdão e são as seguintes: “(i) 

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou 

necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento 

da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade 

financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência 

de registro na ANVISA do medicamento”. Pois bem. O laudo expedido pelo 

médico que acompanha a requerente está juntado no id 1105337, pág. 7 e 

id 1105344, pág. 1 e demonstra a necessidade e urgência do tratamento, 

nos seguintes termos: “Paciente VALDECI CARLOS DE SANTANA, é 

portadora de RINITE ALERGICA (CID J 304) e ASMA ALERGICA GRAVE 

(CID J45.0) e ALERGIA ALIMENTAR (CID T78.1) e URTICARIA (CID L.50) 

com quadros fortes levando ao estado de mau asmático com várias 

intercorrências e infecções recorrentes levando a insuficiência 

respiratória e podendo ocasionar óbito. Paciente necessita de tratamento 

imunoterápico com alérgenos inalantes + aditivos alimentares + 40% 

Alimentos + 10% aditivos alimentares; (SQF) composição: Formaldeido e 

(DCNI) composição: sulfato de níquel. ANVISA Nº 0786678 CNPJ: 

30.020.028/0001-51 o valor da vacina injetável é de R$ 900,00 reais a 

cada dois meses. SEU TRATAMENTO É URGENTE (...)”. A incapacidade 

financeira também está devidamente comprovada no id 1105335, pág. 04, 

visto ser a autora agente de serviços gerais, recebendo o salário mensal 

de R$ 1,100,00. O último requisito também se encontra presente visto que 

conforme consta no laudo médico supramencionado o tratamento aqui 

postulado possui registro na ANVISA. Como já houve o enfrentamento da 

questão pelo Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de maiores 

discussões quanto a obrigatoriedade do Estado de fornecer os 

medicamentos aqui postulados. A Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso também neste sentido se manifesta: “EMENTAAGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TESE FIRMADA NO RESP 1.657.156. INEFICÁCIA 

DO MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. NECESSIDADE DO 

MEDICAMENTO SOLICITADO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. A lista 

de medicamentos do SUS não deve inviabilizar a tutela do direito à saúde, 

mormente quando o médico que acompanha o tratamento demonstra as 

razões da prescrição, bem como demonstra a inviabilidade do 

medicamento disponibilizado pelo SUS, nos termos do REsp 1.657.156. 

EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018)”. A saúde é direito fundamental assegurado 

constitucionalmente a todo cidadão (Art. 196), devendo os poderes 

públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela 

necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da 

República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de 

Saúde. De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se julgado do 

Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À 

SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. 

CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA 

JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O 

artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas 

públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à 

redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção 

e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover 

serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da 

implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes 

federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação 

das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de 

medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente 

pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada 

sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. 

Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se 

pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito 

garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a 

devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da 

União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente 

protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a 

resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o 

acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da 

recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido.” 

(STF RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 

em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT 

VOL-02546-01 PP-00209 RTJ VOL-00218- PP-00589) Assim, diante dos 

fundamentos apresentados, bem como amparado pelos elementos 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. DISPOSITIVO Posto isso e por tudo o mais que 

consta nos autos, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido da autora, 

confirmando a liminar, para DETERMINAR ao requerido ESTADO DE MATO 

GROSSO, em caráter definitivo, que forneça a requerente a injeção 

dessensibilizante para ácaros/fungos/níquel/formol e ovo, conforme 

formulário de solicitação juntado no id 1105337, pág. 14, continuamente e 

por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, durante o 

tratamento, pelo valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos ao ano, 

conforme regulamentação legal, devendo tal requerimento ser atualizado a 

cada três meses em conformidade com a Portaria 172/2010/GBSES, §2°, 

III, artigo 3º; Opino pelo deferimento do pedido da autora formulado no id 

15345244 para o imediato bloqueio do valor de R$ 5.400,00, nas contas do 

requerido, diante da necessidade de se continuar o tratamento, visto o 

requerido não estar cumprindo a tutela anteriormente concedida, 

garantindo-se assim, a efetividade da medida. A justiça gratuita já havia 

sido concedida quando da apreciação do pedido de tutela antecipada (id 

1105334, pág. 02). Por corolário, Julgo Extinto o processo, com resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 
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9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de novembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MIGUEL LUCAS (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000900-81.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JULIANO MIGUEL LUCAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 16246642) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 07 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000707-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000707-66.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009 dispensa-se o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo do seu sustento. Neste sentido: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A parte autora não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. MÉRITO Cuida-se 

de ação de execução de título extrajudicial fundada em honorários 

advocatícios devido pela atuação na Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso 

firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO – FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO CASO DE 

PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 10.309,86 (dez mil trezentos e nove reais e oitenta e seis 

centavos). O Estado devidamente citado não apresentou embargos a 

execução. Pois bem. É cediço que não havendo ou sendo insuficiente a 

Defensoria Pública local, ao juiz é conferido o poder-dever de nomear um 

defensor dativo ao hipossuficiente ou revel. Essa nomeação do advogado 

dativo permite a realização dos atos processuais, assegurando ao 

acusado o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. Sendo assim, tendo sido comprovada a atuação do 

exequente, como defensor dativo, designado através de determinação 

judicial, para o patrocínio de defesa em juízo de pessoa carente, a 

consequência lógica é a existência de direito à remuneração relativamente 

à prestação dos serviços profissionais. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para homologar o cálculo 

constante do requerimento inicial a acompanhar a correspondente 

emissão de Certidão de Crédito. ORDENO a expedição de OFICIO 

REQUISITÓRIO, conforme determina o Provimento nº 11/2017-CM em nome 

de LUCIANO AUGUSTO NEVES e encaminhamento ao Tribunal de Justiça 

para satisfação do crédito. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de novembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DA SILVA SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000010-45.2018.8.11.0024. REQUERENTE: VAGNER DA SILVA SURUBI 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. A importância de R$ 2.711,99 foi bloqueada (id 15102866), 

bem como houve o pedido de levantamento da importância e extinção da 

execução pelo credor (ID n ° 16233859). Considerando que o causídico 

tem procuração com poderes de receber e dar quitação, bem como 

levantar alvará (id 11392492), é medida de rigor determinar a expedição 

do alvará judicial eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino 

pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

expedição do Alvará Judicial Eletrônico ao promovente pelos dados 

constantes no id 16233859. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO OAB - SP12363 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000017-37.2018.8.11.0024. REQUERENTE: GERCINO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os 

pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que 

não assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. No caso dos autos, a 

despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a 

presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 

verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou 

interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo 

aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos 

embargos declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opino pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se as partes. Dessa intimação, 

reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da 

lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de novembro de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA NAVAS ESPINDOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINOR BOMFIM AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000240-87.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SANDRA NAVAS ESPINDOLA 

REQUERIDO: CLAUDINOR BOMFIM AMORIM Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de cobrança que 

SANDRA NAVAS ESPÍNDOLA promove em face de CLAUDIONOR BONFIM 

AMORIM referente a duas notas promissórias não pagas, perfazendo o 

total de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) relativas as mensalidades de 

transporte escolar dos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018. Para 

comprovar a origem da dívida, a requerente anexou as notas promissórias 

assinadas pelo requerido. Compulsando os autos, verifico que o requerido 

foi devidamente citado dos termos desta ação, conforme certidão do Sr. 

Oficial de Justiça (id 16148337) e, ainda assim, não compareceu na 

audiência designada (id 16355003). Considerando que a parte Reclamada 

não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, tampouco 

contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei 

n. 9.099 e reputo verdadeiros a versão e os documentos apresentados 

pela parte Autora, uma vez que não ressai dos autos qualquer elemento 

em sentido contrário. DISPOSITIVO Assim, declaro a revelia da parte 

reclamada, com fundamento no artigo 344, do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR a promovida, ao 

pagamento do valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), corrigido pelo 

índice oficial INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês a partir do 

ajuizamento da ação. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do 

valor devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se a 

Executada para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios constante na 

segunda parte do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 08 de novembro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-46.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEDROSO DE HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000633-46.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ADRIANO PEDROSO DE 

HUNGRIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação de indenização proposta por ADRIANO PEDROSO DE 

HUNGRIA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. Analisando os 
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autos, observa-se que as partes transigiram (ID 16120011) e a quitação 

será realizada mediante depósito judicial, no prazo de 15 dias, contados 

do protocolo da minuta de acordo. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, devendo o 

processo permanecer suspenso até o cumprimento do acordo, conforme 

dispõe o artigo 99, parágrafo único e artigo 313, II, ambos do NCPC Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de novembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS ALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000686-90.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DANIEL MARTINS ALMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO MÉRITO Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos 

c/c Indenização por Danos Morais que DANIEL MARTINS ALMA promove 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, em apertada síntese, afirma o 

requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando 

além da declaração de inexistência dos débitos, indenização moral. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos telas 

sistêmicas da contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O autor teve seu 

nome remetido aos cadastros de proteção ao crédito pela requerida em 

virtude de débito que alega desconhecer e nunca ter constituído. Citada, a 

ré informou a modalidade de serviços contratada e apresentou relatórios 

das chamadas originadas e recebidas pela linha contratada (id. 

15661375). Informa, ainda, que as faturas não pagas são referentes aos 

meses de janeiro a março de 2016 (id 15661377, pág. 07). Em réplica, o 

autor sustenta a impossibilidade de aceitar as telas de sistema interno da 

ré como meio de prova e alega não haver discussão acerca da existência 

de relação jurídica entre as partes, mas sobre a existência da dívida, que 

não teria sido comprovada pela ré. Cumpre acrescentar que não se trata 

de atribuir à parte autora o ônus da prova quanto à inexistência de relação 

jurídica entre as partes, mas de impugnar os documentos pelos quais a 

parte ré demonstrou fato constitutivo de seu direito. Na medida em que 

restou provada a existência do débito imputado à parte autora, com a 

consequente constatação de que o apontamento do nome do requerente 

aos cadastros de maus pagadores foi regular, não há que se falar em 

pretensão de ver declarada a suposta inexigibilidade da dívida Destarte, 

apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em dano moral indenizável. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 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 do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 08 de novembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-46.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL DOS REIS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010554-46.2013.8.11.0024. REQUERENTE: WENDEL DOS REIS MORAIS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. Conforme consta nos autos, houve o 

bloqueio judicial no valor de R$ 6.481,77 (id 1136336) e o depósito judicial 

no valor de R$ 6.647,47 (id 1136343). A parte autora já levantou o valor 

referente a condenação, através do Alvará Eletrônico nº 287460-1/2016 

(id 4306157). No entanto, ainda resta depositado nos autos o valor de R$ 

6.647,47 que deverá ser levantado pela parte requerida, ante ao 

pagamento em duplicidade. Com isso, para se for fim a presente execução 

por satisfação integral do débito, resta apenas a expedição de alvará em 

favor do executado. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do Alvará Judicial 

Eletrônico em favor do EXECUTADO, através dos dados fornecidos no id 

n. 1136345. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 08 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 
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Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-06.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIZ NAZARETH DE AMORIM JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000905-06.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MAURO LUIZ NAZARETH DE 

AMORIM JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça. No entanto, apenas acosta aos autos a declaração de 

hipossuficiência desacompanhada do comprovante de rendimentos. Sobre 

o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame 

do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

reparação de danos promovida por Mauro Luiz Nazareth de Amorim Junior 

em face de Vivo S/A – Telefônica Brasil S/A, em resumo, afirma o 

requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando 

além da declaração de inexistência dos débitos, indenização moral. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida referente a serviços de telefonia. 

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta 

documentação suficiente para comprovar a relação com a parte, de sorte 

que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, 

já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. Nota-se que 

a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas da 

exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que não 

juntou aos autos contrato, historio de ligações realizadas, extrato das 

faturas pagas e ordens de serviços, apenas telas sistêmicas com o 

cadastro que alega ser de titularidade do Autor. Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Assim, faz jus a Requerente à 

desconstituição do débito negativado. Com a ausência de provas da 

legitimidade da dívida, há, um desencadeamento de consequências, já que 

a inexistência de qualquer tipo de vínculo obrigacional entre as partes 

implica consequentemente a inexistência de qualquer dívida, e, não 

havendo débito, a inscrição do nome do autor no banco de restrição ao 

crédito é ilegal, e enseja, de per si, a responsabilidade da requerida. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) – 03/08/17. RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 271,60 (duzentos e setenta e um 

reais e sessenta centavos), inscrita em 03/08/107, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO a 

gratuidade da justiça. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 08 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA CRUZ MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000734-49.2018.8.11.0024. REQUERENTE: VANESSA DA CRUZ 

MOREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos 

recursais de admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste 
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razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas 

sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel 

Código de Processo Civil. Assim, o vício deve estar nitidamente contido 

nas premissas do julgamento. No caso dos autos, a despeito da 

irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de 

nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - 

a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que 

pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação 

sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus 

próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, opino pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o 

prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 09 de novembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-14.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010356-14.2010.8.11.0024. REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA 

GOIS REQUERIDO: BRASIL TELECOM S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A importância de R$ 

2.074,25 foi bloqueada (id 10753687), bem como houve o pedido de 

levantamento da importância pelo credor (ID n ° 16384663). O devedor, 

apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para 

se manifestar. (id 13291698) Considerando que o causídico tem 

procuração com poderes de receber e dar quitação, bem como levantar 

alvará (id 1110765), é medida de rigor determinar a expedição do alvará 

judicial eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino 

pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

expedição do Alvará Judicial Eletrônico ao promovente pelos dados 

constantes no id 16384663. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 09 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODILO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000430-50.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ODILO ROCHA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte requerida efetuou o pagamento da 

condenação (id 15522619) e a parte requerente concordou com o 

depósito, requerendo a expedição de alvará para levantamento do valor 

(id 15879905). Considerando que a causídica tem procuração com 

poderes de receber e dar quitação, bem como levantar alvará (id 

13620342), é medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial 

eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico ao promovente pelos dados constantes no id 

15879905. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 09 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-39.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT0010065A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000239-39.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

MORAES REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A parte requerida 

efetuou o pagamento da condenação (id 16285320) e a parte requerente 

concordou com o depósito, requerendo a expedição de alvará para 

levantamento dos valores (id 16312479). Considerando que o causídico 

tem procuração com poderes de receber e dar quitação (id 5611178), é 

medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para 

finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de forma 
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inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico ao promovente pelos dados constantes no id 

16312479. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 09 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NIVALDO CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000090-09.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BENEDITO NIVALDO CALDAS 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a 

extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. A parte 

requerida efetuou o pagamento da condenação (id 16176442) e a parte 

requerente concordou com o depósito, requerendo a expedição de alvará 

para levantamento dos valores (id 16370331). Considerando que o 

causídico tem procuração com poderes de receber e dar quitação (id 

12261739), é medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial 

eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico ao promovente pelos dados constantes no id 

16370331. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 09 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 83/2018-DF - PORTARIA Nº 83/2018-DF- ALTERAR a escala 

de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça desta 

Comarca, referente ao mês de NOVEMBRO/2018:

 * A Portaria nº 83/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Edital

EDITAL N.º 28/2018-CA - torna público o RESULTADO FINAL do Processo 

Seletivo para Credenciamento de Conciliador para o CEJUSC do Fórum da 

Comarca de Colider/MT, após o decurso do prazo para interposição de 

recurso:

* O Edital n° 28/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N.º 29/2018-CA - torna público o RESULTADO FINAL do Processo 

Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível Médio e Superior 

(Direito) para o Fórum da Comarca de Colíder/MT, após o decurso do 

prazo para interposição de recurso:

* O Edital n° 29/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001537-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVENSIS PR CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001537-77.2018.8.11.0009. EMBARGANTE: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP EMBARGADO: 

VIVENSIS PR CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que, não há comprovação sobre o 

pagamento das custas judiciais. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sanando a irregularidade acima apontada, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001538-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UZIEL MACHADO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001538-62.2018.8.11.0009. EMBARGANTE: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP EMBARGADO: 

UZIEL MACHADO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não há 

comprovação nos autos sobre o pagamento das custas judiciais. Dessa 

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

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sanando a 

irregularidade acima apontada, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001725-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FERREIRA DIAS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001725-70.2018.8.11.0009. AUTOR(A): NEUSA 

FERREIRA DIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Compulsando os autos, em que pese haja pedido de justiça gratuita, 

verifica-se que não consta referida declaração de hipossuficiência. 

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

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, para que junte aos autos a 

declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESIO MARCELINO DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001732-62.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ELIESIO 

MARCELINO DA SILVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, em que pese 

haja pedido de justiça gratuita, verifica-se que não consta referida 

declaração de hipossuficiência. INTIME-SE a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a 

inicial, para que junte aos autos a declaração de hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001827-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA INES BIZIO ZORZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001827-92.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

GERALDA INES BIZIO ZORZO REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA 

DE SINOP Vistos etc. Compulsando os autos, em que pese haja pedido de 

justiça gratuita, verifica-se que não consta referida declaração de 

hipossuficiência. INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, para que junte 

aos autos a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001813-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ERD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001813-11.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIO 

ERD REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP Vistos etc. 

Compulsando os autos, em que pese haja pedido de justiça gratuita, 

verifica-se que não consta referida declaração de hipossuficiência. 

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

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, para que junte aos autos a 

declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001778-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ARAUJO NOLETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001778-51.2018.8.11.0009. AUTOR(A): SILVANA 

ARAUJO NOLETO RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que não constam os documentos pessoais da 

requerente bem como os comprovantes do empréstimo informado na 

exordial. Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001931-84.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO AZEVEDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001931-84.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: APARECIDO AZEVEDO DE SOUZA Vistos etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão, embasado em contrato de 

financiamento garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente 

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pretende 

alcançar o bem que se encontra em posse de APARECIDO AZEVEDO DE 

SOUZA, em decorrência do contrato indicado no ID 16143733, onde se vê 

a perfeita identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como 

reconhecido no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar 

necessita apenas da inadimplência que poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento. Nesse ponto, a jurisprudência, com 

dissidência mínima, sufragou o entendimento de que bastará à notificação 

extrajudicial a entrega da correspondência no endereço do devedor, 

mesmo que não recebida por ele pessoalmente. Assim sendo, a antiga 

discussão acerca de ser necessária a notificação pessoal do devedor 

restou superada, atualmente vigendo a presunção juris tantum de que o 

destinatário tenha recebido a correspondência entregue na sua 

residência. Depois, vale registrar que a mora ocorre ex re, pela própria 

dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que assim dispõe: “A 

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá 

ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário.” Logo, a notificação extrajudicial ou, como queiram, o protesto 

do título não constituem propriamente a mora, apenas servindo ao 

propósito de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a mera 

entrega da correspondência à residência do destinatário, o qual, inclusive, 

já estava ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das parcelas. 

Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorre o seguinte julgado: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO 
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DA MORA. PROTESTO. MEIO HÁBIL. EDITAL. VERIFICAÇÃO DA 

REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Em se tratando de alienação 

fiduciária, a demonstração da mora - para ensejar o ajuizamento de ação 

de busca e apreensão - pode ser feita mediante protesto, por carta 

registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, 

ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma 

hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do 

próprio destinatário. Precedentes. 2. O protesto por edital somente é 

cabível quando esgotados todos os meios de localização do devedor, o 

que não pode ser verificado, na espécie, em face do óbice da Súmula 

7/STJ. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (Recurso Especial 

nº 1.655.571/DF (2017/0036898-1), STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 

10.03.2017). (negritei) No entanto, essa mesma jurisprudência, quando 

esgotados todos os meios de se localizar o paradeiro do autor, apregoa a 

possibilidade de que a intimação ocorra por edital. Então, da confrontação 

do entendimento jurisprudencial colhe-se a certeza inarredável de que, se 

é prescindível que o próprio devedor receba a notificação, por outro lado, 

a constituição em mora pressupõe que a correspondência seja 

encaminhada ao seu endereço. Porém, volvendo os olhos para o caso 

judicializado, em que pese o requerente alegar que constituiu a mora do 

réu por meio de notificação formalizada via e-mail, conforme ID 16143734, 

esta justificativa não merece prosperar visto que nada comprova que o 

devedor foi efetivamente notificado. Nesse sentido, o seguinte julgado: 

Apelação Cível nº 0009341-95.2017.8.08.0021 Apelante : Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimento S.A. Apelada : Maria de Fatima Duarte da C. 

Miranda Relator : Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior 

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA VIA 

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE. VIA QUE NÃO 

ATENDE AO ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SÚMULA Nº 

72/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O 

Decreto-Lei nº 911/69, que rege o assunto, dispõe de forma clara no § 2º 

do artigo 2º que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento não fazendo menção a notificações exclusivamente 

eletrônicas. 2. O referido dispositivo teve redação alterada por meio da Lei 

nº 13.043, de 2014, quando já era corriqueiro o uso do correio eletrônico 

(e-mail), sendo opção do legislador não contemplar a possibilidade de 

notificações por vias eletrônicas. 3. Ademais, no caso, a notificação foi 

enviada para endereço eletrônico que, embora constasse do contrato, 

parece não pertencer à requerida, mas sim à loja onde teria sido adquirido 

o veículo e contratado o financiamento. 4. Tendo se mantido inerte a 

autora quando oportunizada a emenda à inicial para comprovação da mora 

na forma prevista na legislação, revela-se escorreita a sentença que 

indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo na forma do artigo 485, 

incisos I e IV do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e 

improvido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os 

Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a 

ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, 

CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto 

do Relator. Vitória, ES, 03 de julho de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES 

- APL: 00093419520178080021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO 

JUNIOR, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 11/07/2018) Ex positis, INTIME-SE a parte requerente para 

que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial no sentido de 

comprovar a mora da devedora, ex vi do artigo 321 do CPC, uma vez que 

a falha apontada é sanável. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no 

que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001994-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ANGELICA PIOVESAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001994-12.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BRUNA 

ANGELICA PIOVESAN DA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Vistos, etc. Cuida-se de uma ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais. Ocorre que, conforme manifestação de ID n° 16402470, ao 

ajuizar a presente demanda, houve um equívoco ao inserir a Vara 

competente. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, 

tenho como plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. 

Considerando que o feito foi distribuído de forma errônea, eis que a 

petição inicial é dirigida ao Juizado Cível da Comarca de Colider/MT. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO proposto por Bruna Angélica Piovesan Da Silva, em face 

de Gol Linhas Aéreas S.A, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001753-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA SERVICE CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001753-38.2018.8.11.0009. AUTOR(A): DELTA 

SERVICE CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI RÉU: MUNICIPIO DE COLIDER 

Vistos etc. No que se refere ao requerimento de concessão do benefício 

da Justiça Gratuita, consigno que segundo disposição constante no art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal: “o Estado prestará assistência 

judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Por força do que dispõe o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50[1], 

entendia esta magistrada que bastava à parte interessada declarar não 

possuir condições de suportar as custas do processo e os honorários do 

advogado sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, para que 

pudesse demandar, em juízo, gratuitamente, por advogado de sua escolha 

ou assistido pela Defensoria Pública. Entretanto, em nova leitura do texto 

constitucional, estou revendo o posicionamento anterior, uma vez que o 

deferimento irrestrito do benefício da Justiça Gratuita, ante a mera 

declaração da parte interessada, sem a correspondente comprovação da 

alegada insuficiência de recurso, importa desvirtuamento do instituto e, 

portanto, não encontra respaldo na Constituição Federal. Assim, sem 

prejuízo da declaração de pobreza, deverá a parte interessada na 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, comprovar a alegada 

insuficiência de recursos, quando a sua profissão/atividade, o valor do 

negócio questionado em juízo e até mesmo o fato de estar patrocinado por 

advogado particular indicarem o contrário. Nesse sentido, o Julgado 

abaixo: E M E N T A – AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE 

PROCESSUAL – MERA ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE – INDÍCIOS QUE 

AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRA 

INSTÂNCIA MANTIDA POR DECISÃO SINGULAR DO RELATOR – ATO 

REANALISADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NO 

RECURSO INTERNO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO-PROVIDO. I – De 

acordo com a moderna jurisprudência, inspirada na Constituição Federal 

de 1988, a assistência judiciária gratuita destina-se apenas àqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos, não bastando apenas a mera 

afirmação de serem necessitados, nos termos da lei. II – Confirma-se a 

decisão singular do relator que negou seguimento a recurso de agravo de 

instrumento, se as razões deduzidas no agravo interno não são 

convincentes acerca da necessidade de modificar o ato impugnado. 

(Agravo regimental em Agravo nº: 2007.000698-6/0001-00)[2] A Lei 

1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados, não se aplica, em princípio, à pessoa jurídica, 

uma vez que se refere à parte cuja situação econômica não lhe permita 

custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou do 

da família. Excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade da extensão 

da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas (mitigando-se a 

interpretação restritiva da Lei 1.060/50), desde que haja prova inequívoca 

nos autos da impossibilidade de se arcar com as custas processuais. 
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Ocorre que, na hipótese vertente, o requerente não demonstrou a 

inviabilidade em efetuar o recolhimento das custas, sendo certo, de que 

não se afigura viável constatar a insuficiência econômica da parte haja 

vista que nem sequer tentou justificar sua hipossuficiência. Cumpre 

ressaltar que a empresa, pessoa jurídica, deve comprovar 

conclusivamente a adversidade econômica que a impeça de arcar com os 

custos do processo, não tendo o requerente carreado aos autos nenhum 

documento que comprovasse prova relativa ao seu estado financeiro. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. INTIME-SE a parte autora para que EMENDE a petição inicial no 

prazo de 15 (quinze dias), a fim de efetuar o pagamento das custas e 

taxas judiciárias, desde já AUTORIZO o parcelamento das custas e taxas 

judiciárias em 02 parcelas, desta forma, PROCEDA o RECOLHIMENTO das 

custas iniciais devendo o requerente informar mensalmente a este juízo o 

recolhimento do valor, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Colider/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] Art. 4º: A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família. [2] Agravo Regimental em Agravo N. 2007.000698-6/0001-00 – 

Campo Grande. Relator – Exmo. Sr. DÊS. Josué de Oliveira, 06/02/2007.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001935-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MENIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001935-24.2018.8.11.0009. REQUERENTE: SILVIO 

MENIN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Cuida-se de ação de Prestação Previdenciária com pedido de Tutela 

Provisória, movida por SILVIO MENIN, contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Compulsando os autos, verifica-se que, a parte autora 

reside na comarca de Nova Canaã do Norte/MT, conforme qualificação na 

inicial bem como na procuração anexada ao Id 16156523, de modo que 

este Juízo não é competente para processamento da presente demanda. 

Pois bem. Em se tratando de ação previdenciária movida contra o INSS, o 

Supremo Tribunal Federal sufragou o entendimento, de ser concorrente a 

competência do Juízo Estadual do domicílio do autor, do Juízo Federal com 

jurisdição sobre o seu domicílio e do Juízo Federal da capital do 

Estado-membro, devendo prevalecer a opção exercida pelo segurado 

(STF, Tribunal Pleno, RE n. 293.246/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 

16-08-2001; Súmula 689 do STF; Súmula 08 do TRF). Oportuno ressalvar 

que, em nenhum momento, o Texto Constitucional garante ao segurado a 

faculdade de aforar feito contra a Autarquia Previdenciária Federal em 

Juízo Estadual diverso daquele de seu domicílio, como fez a demandante 

no caso em tela, haja vista que a finalidade da norma contida no artigo 

109, § 3º, da CF, que versa a competência delegada, é justamente 

oportunizar e facilitar o acesso do segurado à Justiça próximo do local 

onde vive. O dispositivo supramencionado assim dispõe: Art. 109, § 3º - 

Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 

segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de 

vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir 

que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça 

estadual. Conforme se vê do § 3º do artigo 109 da CF, o segurado, cujo 

domicílio não seja sede de Vara Federal, tem três opções de aforamento 

da ação previdenciária: poderá optar por ajuizá-la perante o Juízo Estadual 

da comarca de seu domicílio, no Juízo Federal com jurisdição sobre o seu 

domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da capital do Estado-membro. 

Nesse sentido, vejamos: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURIDADE. 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA. ART. 203 , V , CF/88 . LEI 8.742 /93. AÇÃO PROPOSTA 

PORSEGURADO CONTRA O INSS. ARTIGO 109 , § 3.º , DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL . AÇÃO PROPOSTANA JUSTIÇA ESTADUAL. 

TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO. I. Segundo jurisprudência do STJ e 

desta Corte, é possível a concessão de tutela antecipada, ainda que de 

ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e por se encontrarem presentes os 

requisitos específicos do art. 273 do CPC . II. Nas causas que versem 

acerca de matéria previdenciária, cabe ao autor/segurado a escolha entre 

o Juízo Estadual do seu domicílio, o Juízo Federal com jurisdição sobre o 

seu domicílio, ou o Juízo Federal da capital do Estado-membro, devendo 

prevalecer a opção exercida pelo segurado. Nesse sentido: RE 293246, 

Relator Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2004, DJ 

02-04-2004. III. No caso dos autos, optou o autor por ajuizar a ação na 

Comarca de seu domicílio, de modo que não poderia ter o Juízo Federal 

sentenciado o feito, dado que provocado apenas para promover a citação 

do ente público, razão pela qual deve ser anulada a sentença com a 

remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Socorro/PI, para 

processamento e julgamento da causa. IV. Apelação a que se dá 

provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao 

Juízo de origem (Comarca de Socorro/PI), para instrução e julgamento da 

causa. V. Em atenção ao caráter alimentar do direito invocado - somado à 

sua plausibilidade -, bem como ao seu evidente risco de perecimento por 

decurso do tempo, é de se deferir a antecipação dos efeitos da tutela, de 

ofício, devendo o Instituto Nacional do Seguro Social ser intimado para 

proceder à implantação do benefício ora em análise no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da intimação pessoal do ilustre procurador daquela 

Autarquia”....( Data de publicação: 19/03/2013 - TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL 

AC 5704 PI 0005704-47.2006.4.01.4000 (TRF-1) – Grifos meus. No ponto, 

optando o segurado por ajuizar a ação previdenciária perante Juízo 

Estadual, terá de fazê-lo em relação à Comarca que seja de seu domicílio, 

não em outro Juízo Estadual onde não resida, como na hipótese dos autos, 

pois, em relação a esse foro não há competência delegada, uma vez que 

se tratando de conflito de competência estabelecido entre dois Juízes 

Estaduais, somente um deles detém a delegação da competência federal. 

Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. JUÍZO ESTADUAL 

DE MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. 

INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I - Somente possui competência 

federal delegada prevista no artigo 109, § 3º da Constituição Federal para 

o julgamento de ação previdenciária o Juízo Estadual do domicílio do réu, 

quando não seja sede de Vara Federal, em hipótese de competência 

absoluta em relação a qualquer outro juízo estadual. II - Trata-se de 

instituto de caráter estritamente social, tese de há muito referendada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se trata de garantia instituída 

em favor do segurado e que visa garantir o acesso dos segurados à 

justiça, sob pena de subverter, por vias transversas, a regra geral de 

distribuição de competência. III - Agravo de instrumento provido." (AG nº 

2005.03.00.006914-7, TRF - 3ª Região, Nona Turma, Relator Des. Fed. 

Marisa Santos, v.u., j. 27/06/05, DJ 10/08/05) – Grifos meus No caso, não 

se aplica a regra processual civil de prorrogação de competência, nem o 

princípio da perpetuatio jurisdictionis (artigo 43 do CPC/2015), por não se 

tratar de competência relativa, mas, sim, de competência absoluta 

decorrente de norma constitucional (§ 3º do artigo 109 da CF). De outro 

norte, convém esclarecer que a faculdade da parte de optar pelo foro 

onde pretenda ajuizar sua ação (artigo 109, § 3º, da CF/88), tem por 

objetivo beneficiar o segurado, podendo, por isso, propor a demanda 

perante o juízo estadual, perante o juízo federal com jurisdição sobre o 

seu domicílio ou perante as varas federais da capital do Estado membro. 

Nesse sentido, já se posicionou a Suprema Corte, ao proclamar que o 

artigo 109, § 3º, da Constituição Federal vem conferir ao segurado ou 

beneficiário uma faculdade de propor o ajuizamento da ação no foro do 

seu domicílio ou perante as Varas Federais da Capital (STF, RE nº 

223.139-9/RS). Objetiva a norma abrigar o interesse do segurado ou 

beneficiário da Previdência Social, presumidamente hipossuficiente, 

facultando-lhe propor a ação no foro de seu domicílio, permitindo-lhe o 

acesso ao Judiciário de forma menos onerosa, mais fácil ao jurisdicionado, 

diante da desnecessidade de se deslocar para outro município para o fim 

de exercer seu direito postulatório. Destarte, não há incumbência senão 

para o Juízo de Direito do domicílio do autor, sendo os demais Juízos de tal 

esfera (Estadual) absolutamente incompetentes para apreciar o feito 

previdenciário. Por todo o exposto e, em observância ao disposto no art. 

64, §1º do CPC/2015 que preconiza: “A incompetência absoluta pode ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de 

ofício”, RECONHEÇO a incompetência da Comarca de Colíder/MT para o 

descortino do processo e DECLINO da competência para a Comarca de 
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Nova Canaã do Norte/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em 

epígrafe, após as baixas e anotações devidas e após decorrido o prazo 

recursal. Por derradeiro, cumpre salientar, ser de conhecimento dos 

operadores do direito a determinação contida no §3º, do art. 109, da 

CF/88, motivo pelo qual, caso persista o ingresso de ações 

previdenciárias em Juízo distinto do permitido em Lei, conforme tem 

ocorrido, esta Magistrada tomará às providências cabíveis consistente na 

apuração de eventual conduta em desacordo com o Código de Ética da 

OAB, em virtude das pretensões contra texto expresso de Lei. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo o presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA. Colider/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001627-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. CASALEGNO & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001627-85.2018.8.11.0009. EMBARGANTE: C. A. 

CASALEGNO & CIA LTDA - ME EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO propostos por C. A. CASALEGNO & CIA LTDA – ME em 

desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, É o 

relato. DECIDO. Verifico que a parte autora pugnou pela gratuidade 

judiciária. No que se refere ao requerimento de concessão do benefício da 

Justiça Gratuita, consigno que segundo disposição constante no art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal: “o Estado prestará assistência judiciária 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por 

força do que dispõe o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50[1], entendia esta 

magistrada que bastava à parte interessada declarar não possuir 

condições de suportar as custas do processo e os honorários do 

advogado sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, para que 

pudesse demandar, em juízo, gratuitamente, por advogado de sua escolha 

ou assistido pela Defensoria Pública. Entretanto, em nova leitura do texto 

constitucional, estou revendo o posicionamento anterior, uma vez que o 

deferimento irrestrito do benefício da Justiça Gratuita, ante a mera 

declaração da parte interessada, sem a correspondente comprovação da 

alegada insuficiência de recurso, importa desvirtuamento do instituto e, 

portanto, não encontra respaldo na Constituição Federal. Assim, sem 

prejuízo da declaração de pobreza, deverá a parte interessada na 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, comprovar a alegada 

insuficiência de recursos, quando a sua profissão/atividade, o valor do 

negócio questionado em juízo e até mesmo o fato de estar patrocinado por 

advogado particular indicarem o contrário. Nesse sentido, o Julgado 

abaixo: E M E N T A – AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE 

PROCESSUAL – MERA ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE – INDÍCIOS QUE 

AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRA 

INSTÂNCIA MANTIDA POR DECISÃO SINGULAR DO RELATOR – ATO 

REANALISADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NO 

RECURSO INTERNO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO-PROVIDO. I – De 

acordo com a moderna jurisprudência, inspirada na Constituição Federal 

de 1988, a assistência judiciária gratuita destina-se apenas àqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos, não bastando apenas a mera 

afirmação de serem necessitados, nos termos da lei. II – Confirma-se a 

decisão singular do relator que negou seguimento a recurso de agravo de 

instrumento, se as razões deduzidas no agravo interno não são 

convincentes acerca da necessidade de modificar o ato impugnado. 

(Agravo regimental em Agravo nº: 2007.000698-6/0001-00)[2] A Lei 

1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados, não se aplica, em princípio, à pessoa jurídica, 

uma vez que se refere à parte cuja situação econômica não lhe permita 

custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou do 

da família. Excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade da extensão 

da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas (mitigando-se a 

interpretação restritiva da Lei 1.060/50), desde que haja prova inequívoca 

nos autos da impossibilidade de se arcar com as custas processuais. 

Ocorre que, na hipótese vertente, o requerente não demonstrou a 

inviabilidade em efetuar o recolhimento das custas, uma vez que a 

declaração de insuficiência econômica constante da peça inaugural não 

encontra amparo na Lei 1.060/50, sendo certo, de que não se afigura 

viável constatar a insuficiência econômica da parte apenas pelo contrato 

social ou extratos bancários. Cumpre ressaltar que a empresa, pessoa 

jurídica, deve comprovar conclusivamente a adversidade econômica que a 

impeça de arcar com os custos do processo já que não se equiparam às 

entidades sem fins lucrativos, na medida em que possuem renda própria 

advinda das contribuições sindicais, não tendo o requerente carreado aos 

autos nenhum documento que comprovasse o não recebimento dessas 

receitas, tampouco produziu outra prova relativa ao seu estado financeiro. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita INTIME-SE a parte embargante para que emende a inicial, 

providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, 

contudo diante do valor da causa, desde já AUTORIZO o pagamento 

parcelado em 6 (seis) parcelas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova 

intimação. Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito [1] Art. 4º: A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. [2] Agravo 

Regimental em Agravo N. 2007.000698-6/0001-00 – Campo Grande. 

Relator – Exmo. Sr. DÊS. Josué de Oliveira, 06/02/2007.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001528-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE APARECIDA NEGRISOLI SERRILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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 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, 13 de novembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001055-66.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINO DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT (RÉU)

ESTADO MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001055-66.2017.8.11.0009 AUTOR: 

NICOLINO DIAS FERREIRA RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT, 

ESTADO MATO GROSSO Vistos, etc. NICOLINO DIAS FERREIRA, 

ingressou com a presente ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de 

antecipação de tutela em face do Município de Colíder/MT e Estado de Mato 

Grosso, todos qualificados nos autos, com o fito de compelir os 

requeridos a realizarem procedimento cirúrgico com todo aparato de 

transporte aéreo com UTI em seu favor. Com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a inicial (ID n. 8237020), este juízo solicitou relatório 

técnico ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato 
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Grosso (NAT), o qual aportou ao identificador n. 8256995. Na sequência, 

após análise dos requisitos da tutela provisória de urgência (probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), a 

medida foi deferida (ID n. 8259725). O Município de Colider, manifestou ao 

ID 8322077, informando que o Requerido Estado de Mato Grosso cumpriu 

a liminar. Em seguida, o Estado de Mato Grosso apresentou resposta, por 

meio de contestação (ID n. 8836409), alegando, em síntese, a ausência de 

interesse processual, bem como que, a concessão do procedimento 

pleiteado pelo paciente poderia prejudicar o fornecimento de tratamento 

para outras patologias comprometendo o princípio da universalidade do 

acesso a saúde. Ainda, em sua peça contestatória, alega a impertinência 

de aplicação da multa cominatória. Ao final, pugna pela improcedência da 

ação. Citado (ID n. 8337054) o Município de Colíder/MT deixou de 

apresentar contestação. O autor informou (ID n. 9196598) que o 

Requerido cumpriu a medida liminar, de modo que o procedimento 

curúrgico fora realizado com sucesso, e a sua saúde fora restabelecida, 

não havendo mais interesse na ação requerendo a desistência sem 

resolução do mérito. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas;” [...] II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349. Neste contexto, verifica-se que o Munícipio de Colider foi citado, in 

faciem, para responder aos termos da presente ação e, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo legal para apresentar contestação, razão 

pela qual, DECRETO SUA REVELIA, porém deixo de aplicar seus efeitos 

por tratar de direito indisponível. Ademais, em que pese requerido pelo 

autor ao ID 9196598, que pugna pela desitência do feito sem resolução de 

mérito, conforme entendimento destacado por esta Magistrada em feitos 

semelhantes, o caso é de resolução de mérito. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, para cumprir o dever político-constitucional de garantir 

o acesso ao serviço de saúde c/c pedido de antecipação de tutela, 

proposta por NICOLINO DIAS FERREIRA, em face do Município de 

Colíder/MT e Estado de Mato Grosso, cuja tônica gira em torno de suposto 

dever do requerido para com o autor de lhe fornecer, gratuitamente, o 

indispensável para o tratamento de sua saúde. Realmente, o fato de 

NICOLINO DIAS FERREIRA, estar acometido de enfermidade é ponto 

incontroverso, necessitando de tratamento especializado, conforme se 

denota dos documentos acostados à inicial. Nesse contexto, o art. 6º da 

Constituição Federal é taxativo ao afirmar que a saúde é um DIREITO 

social, lembrando que 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 (...)” (art. 194-A). 

Mais adiante, o art. 196 é enfático ao proclamar que a “saúde é direito de 

todos e dever do Estado (...)”. Dessa feita, não há dúvida de que a saúde 

é um direito social que dimana da própria Constituição Federal, devendo 

ser protegida e garantida pelo Estado, conforme entendimento do TJ/MT: 

"(...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (...) OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO 

ESTADO - FORNECIMENTO GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE 

ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE COM RISCO DE VIDA (...) 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 (...) 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 (...) 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”.[1] Com esse entendimento, fica também 

afastada a tese levantada pelo Estado de Mato Grosso, segundo a qual o 

pleito não poderia ser acolhido sob a justificativa de ser inadmissível ao 

Poder Público criar despesas fora do orçamento. Como já se disse, 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. Pior que isso é invocar o argumento de que as 

ações da Administração Pública dependem de “programas de prioridades 

do governante”. Se isso é certo, obviamente não se aplica ao caso 

versando, dada a sua peculiaridade emergencial e, se é mesmo aplicável, 

então, evidentemente que estamos diante de caso que reclama a 

prioridade. A propósito, ratificando o raciocínio acima desenvolvido, invoco 

a seguinte jurisprudência do TJ/RS: “(...) A Constituição Federal 

estabelece que as crianças e os adolescentes têm absoluta prioridade em 

seu tratamento de saúde. O Município não pode se escusar de suas 

obrigações constitucionais. Ademais, o bem vida encontra-se em patamar 

superior aos interesses meramente patrimoniais (...)[2]. (negritou-se) 

Destarte, cabe ao Poder Público, qualquer que seja os entes 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 

especial, às crianças, adolescentes e idosos. 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"[3]. 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 (...)”[4], salvo, obviamente, 

situações excepcionais não verificadas no caso judicializado. (negritou-se 

e grifou-se) Bem por isso, o argumentos de que se estaria invadindo 

seara afeita à oportunidade e à conveniência dos atos da Administração 

Pública é de todo infundado. Afinal, busca-se com a presente prestação 

jurisdicional tão-somente implementar um direito mínimo assegurado 

constitucionalmente, sob pena de imprimir ao mérito do ato administrativo 

maior envergadura que as próprias normas constitucionais, ou seja, 

regras de discricionariedade do Administrador Público estariam se 

sobrepondo a princípios constitucionais, cuja densidade axiológica revela 

bens de primeira grandeza, como a vida e à saúde. O que é pior, a vingar 

tal tese, chegar-se-ia, sem muito esforço, a considerar o direito à vida e à 

saúde como discricionariedade do Estado. Assim, é preciso reiterar o que 

já foi dito, quando do deferimento da tutela provisória de urgência, 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. No caso 

judicializado, como se nota, a parte autora, é pessoa pobre na forma da 

lei, não possuindo condições financeiras para custear o seu tratamento. O 

art. 196 da Constituição Federal, ao determinar que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, refere-se a todos os entes da Federação, os 

quais possuem competência comum no cuidado da saúde da população 

(art. 23, II, da CF), ou seja, trata-se de obrigação do Estado em sentido 

genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) de assegurar às 

pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação e 

tratamento necessários para a cura de suas mazelas, em especial, as 

mais graves, havendo, portanto, uma solidariedade entre os três entes da 

federação, conforme a orientação jurisprudencial do STJ: “(...) 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE. 

LEGITIMIDADE DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA FIGURAREM 

NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA (...) A Carta Magna de 1988 erige a 

saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a 

seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas 

desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária 

para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. 4. Sendo o 

SUS composto pela União, Estados e Municípios, IMPÕE-SE A 
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SOLIDARIEDADE DOS TRÊS ENTES FEDERATIVOS NO PÓLO PASSIVO DA 

DEMANDA”.[5] (Grifou-se e negritou-se). Identicamente é o 

posicionamento do TJ/RS: “(...) O art. 196 da Constituição Federal, ao 

determinar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, refere-se a 

todos os Entes da Federação, os quais possuem competência comum no 

cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CF). Tendo estes 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, não cabe a denunciação à lide do 

Estado, uma vez que PODE O ADMINISTRADO EXIGIR SEU DIREITO À 

SAÚDE DE QUALQUER DOS ENTES. MÉRITO - A Constituição Federal 

estabelece que as crianças e os adolescentes têm absoluta prioridade em 

seu tratamento de saúde. O Município não pode se escusar de suas 

obrigações constitucionais. Ademais, o bem vida encontra-se em patamar 

superior aos interesses meramente patrimoniais”[6]. (negritou-se) “(...) O 

art. 196 da Constituição Federal, ao determinar que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, refere-se a todos os Entes da Federação, os 

quais possuem competência comum no cuidado da saúde da população 

(art. 23, II, da CF) (...) A Constituição Federal estabelece que as crianças e 

os adolescentes têm absoluta prioridade em seu tratamento de saúde. O 

ESTADO E O MUNICÍPIO NÃO PODEM SE ESCUSAR DE SUAS 

OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS. Ademais, o bem vida encontra-se em 

patamar superior aos seus interesses meramente patrimoniais”[7]. 

(negritou-se e grifou-se) “(...) DIREITO CONSTITUTICIONAL. DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. LEGITIMIDADE. É dever de 

todos entes da federação prestar, de forma solidária, serviços de 

atendimento à saúde da população, não podendo o Estado, se procurado, 

negar-se a responder por tratamento de moléstia grave (...) a Constituição 

Federal (art. 23, III) estabelece que a saúde pública é dever de todos os 

entes federativos, de forma solidária, indiscutivelmente”.[8] (negritou-se e 

grifou-se) Dentro desse raciocínio, é consequência que deriva do próprio 

pensamento lógico e sistemático a conclusão de que o encaminhamento 

de paciente para 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, i.e., deve englobar todas as medidas que viabilizem 

esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT e do TJ/RS, 

respectivamente: “(...) 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”.[9] 

(negritou-se e grifou-se) “ECA. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. De acordo com a Constituição Federal, bem como 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente, incumbe ao Poder Público 

fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os MEDICAMENTOS E 

OUTROS RECURSOS RELATIVOS AO SEU TRATAMENTO E 

REABILITAÇÃO (...)”.[10] (negritou-se) Em suma, o cidadão/demandante 

não pode ter obstaculizado o seu direito constitucional à saúde por 

questões de ordem orçamentária, bem como pela discussão 

eventualmente travada entre os próprios Entes Públicos, a respeito de 

quem arcará com as despesas ou a quem caberá o transporte do paciente 

para fora do seu domicílio. Essa é 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 os requeridos 

cumprirão a norma constitucional é matéria afeta ao próprio Executivo, que 

nada tem que ver com a parte requerente. 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. Diante do acima exposto, ACOLHO 

integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, confirmando a tutela antecipada, 

para DETERMINAR que os requeridos FORNEÇAM gratuitamente, a parte 

requerente, todos os recursos necessários para viabilizar o seu 

tratamento de saúde nos termos da inicial, quer sejam, procedimento 

cirúrgico, fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, 

internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao 

TRATAMENTO, independentemente de novas determinações judiciais. 

CONDENO o Município de Colíder/MT e Estado de Mato Grosso ao 

pagamento dos honorários Advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 3º, do 

CPC. ISENTO os requeridos do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pelo autor, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 

de dezembro de 2001. De resto, transitada esta em julgado, havendo ou 

não interposição de recurso, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, em abono ao “princípio do duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, com nossas homenagens de estilo (art. 496 do CPC). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 30 de 

agosto de 2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito [1] Recurso de Agravo de Instrumento - 32962/2003 – 1ª Câmara 

Cível – Rel. Des. MUNIR FEGURI - publicado em: 19/12/2003. [2] Apelação 

Cível nº 70010836526, 8ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator: CATARINA RITA 

KRIEGER MARTINS, Julgado em 21/07/2005. [3] PETMC 1246/SC, rel. Min. 

CELSO DE MELLO, em 31.1.1997. [4] Apelação e Reexame Necessário nº 

70010981355, 7ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA 

GIORGIS, Julgado em 15/06/2005. [5] Resp n. 507205/PR, Reg. n. 

2003/0009776-3, DJ DATA:17/11/2003, PG:00213, Min. JOSÉ DELGADO, 

data da decisão: 07/10/2003, 1ª Turma. [6] Apelação Cível nº 

70010836526, 8ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator: CATARINA RITA KRIEGER 

MARTINS, Julgado em 21/07/2005. [7] Apelação Cível nº 70010700474, 8ª 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: CATARINA RITA 

KRIEGER MARTINS, Julgado em 04/08/2005. [8] Agravo de Instrumento nº 

70011903374, 2ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator: ROQUE JOAQUIM 

VOLKWEISS, Julgado em 27/07/2005. [9] 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). [10] Reexame Necessário nº 70010451177, 7ª 

Câmara Cível, TJ/RS, Relator: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, Julgado 

em 16/03/2005.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000816-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIEL DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 13 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001142-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY ARAGAO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001142-22.2017.8.11.0009 AUTOR: 

JHONNY ARAGAO PINHEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 
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de dez (10) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo 

cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da 

lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. AS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 24 

de março de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000480-58.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIMAR MACHADO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000480-58.2017.8.11.0009. AUTOR(A): ADELIMAR 

MACHADO DA FONSECA RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER, 

ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE COLIDER Vistos, etc. Trata-se de Ação de Ação Cominatória 

Para Cumprimento de Prestação de Fazer c/c Pedido Expresso de Tutela 

De Urgência, ajuizada por Adelimar Machado da Fonseca em desfavor 

Prefeitura Municipal De Colíder, Estado Do Mato Grosso e o Município de 

Colíder, devidamente qualificado nos autos, pela prática. Entre um ato e 

outro, foi aportado aos autos a petição de ID:10672652, informando o 

desinteresse em prosseguimento do feito, pois a autora veio a óbito. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, a extinção do 

feito, em razão do falecimento de Adelimar Machado da Fonseca, é medida 

que se impõe. O documento juntado no ID: 10672655 demonstra que a 

autora realmente faleceu no dia 04/11/2017, fazendo com que o presente 

feito perdesse seu objeto. Ante o exposto, ante a perda superveniente do 

objeto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. No que tange aos 

honorários sucumbenciais, segundo o entendimento do STJ[1], o ônus da 

sucumbência deve ser do ente público, pois a recusa no atendimento, 

ensejou o ajuizamento da ação, assim, DEFIRO o pedido de ID:10672652, 

os quais arbitro em 08% (oito por cento) sobre o valor da causa § 3º, II, do 

art. 85, do Código de Processo Civil. Sem custas. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações estilares. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito [1] STJ – AgInt no Resp:1708528 RJ 2017/0289241-0, Relator: 

Ministra REGINA HELENA COSTA, DATA DE JULGAMENTYO:22/03/2018, 

T1 – PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 10/04/2018.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000039-77.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NOBUO NUKAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000039-77.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: NOBUO NUKAMOTO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido de liquidação de sentença por 

procedimento comum apresentado por Nobuo Nukamoto em desfavor de 

Ympactus Comercial LTDA. Nos termos do art. 511, do CPC/2015, 

INTIME-SE a parte requerida, por seu advogado (Identificador n. 5021016), 

mediante publicação na imprensa oficial, a apresentar contestação no 

prazo de 15 dias úteis, sob pena de revelia e de serem considerados 

verdadeiros os fatos descritos no pedido de liquidação. DEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do NCPC, o qual 

poderá ser revogado a qualquer momento, se verificada as hipóteses 

legais. Às providências. Colíder, 15 de fevereiro de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001297-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001297-25.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: ELIANE JANETE DA SILVA REQUERIDO: GIOVANE LOPES 

RODRIGUES Vistos etc. 1) NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica – 

FACIJUR, na pessoa de sua representante, DRª ELISANGELA DINARTE 

SOARES, para atuar como defensor dativo do requerido supracitado. 2) 

INTIME-SE parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. Após, ABRA-SE vistas ao Ministério Público, para 

manifestação. Sirva-se a presente decisão, no que couber, como ofício e 

mandado. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 18 de março de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-87.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BARBOZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000351-87.2016.8.11.0009 AUTOR: 

GERALDO BARBOZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo 

o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os 

autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. AS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 08 de abril de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000030-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000030-81.2018.8.11.0009. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARCIO RAMOS Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos, etc. Márcio Ramos, ingressou 

com a presente ação de Obrigação de Fazer, para fazer cumprir o dever 

político-constitucional de garantir o acesso ao serviço de saúde c/c pedido 

de antecipação de tutela em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE COLÍDER-MT, todos qualificados nos autos, com o fito de 

compelir os requeridos a fornecerem integral tratamento ao substituído, em 

específico, realização de cirurgia ortopédica, bem como outros 
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procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde do 

requerente. Recebida a inicial (ID n. 11324771), este juízo solicitou relatório 

técnico ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (NAT), o qual aportou ao ID 11766823. Na sequência, após análise 

dos requisitos da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), a medida foi 

deferida (ID 11776617). Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou 

resposta, por meio de contestação (ID 12030792), alegando, em síntese, a 

ausência de interesse processual, bem como que, a concessão do 

procedimento pleiteado pelo paciente poderia prejudicar o fornecimento de 

tratamento para outras patologias comprometendo o princípio da 

universalidade do acesso a saúde. Ainda, em sua peça contestatória, 

alega a impertinência de aplicação da multa cominatória. Ao final, pugna 

pela improcedência da ação. Ao ID 12384979, a parte autora impugnou a 

contestação e, ao final, ratificou integralmente os pedidos iniciais, 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Certidão de decurso do 

prazo sem apresentação de contestação pelo requerido Município de 

Colíder, ao ID 12782921. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas;” [...] II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349. Neste contexto, verifica-se que o Munícipio de Colíder foi citado, in 

faciem, para responder aos termos da presente ação e, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo legal para apresentar contestação, razão 

pela qual, DECRETO SUA REVELIA, porém deixo de aplicar seus efeitos 

por tratar de direito indisponível. Trata-se de ação de obrigação de fazer, 

para cumprir o dever político-constitucional de garantir o acesso ao 

serviço de saúde c/c pedido de antecipação de tutela, proposta por Márcio 

Ramos, em face do Estado de Mato Grosso – Secretaria Estadual de 

Saúde e Município de Colíder, cuja tônica gira em torno de suposto dever 

dos requeridos para com a parte autora de lhe fornecer, gratuitamente, o 

indispensável para o tratamento de sua saúde. Nesse contexto, o art. 6º 

da Constituição Federal é taxativo ao afirmar que a saúde é um DIREITO 

social, lembrando que 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 (...)” (art. 194-A). 

Mais adiante, o art. 196 é enfático ao proclamar que “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” (artigo 196 da CF/88). Extrai-se do 

dispositivo constitucional que a saúde é um direito público subjetivo 

fundamental e naturalmente atrelado à dignidade da pessoa humana, e por 

isso, estando garantido na Constituição Federal, cabe ao Estado 

implementar políticas públicas que atendam aos hipossuficientes, 

assegurando-lhes, de maneira efetiva, a obtenção de seus direitos como 

cidadãos. Nesse sentido, o seguinte julgado: AGRAVO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO 

AZATIOPRINA. (...) LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. A Constituição da República prevê o dever de prestar os 

serviços de saúde de forma solidária aos entes federativos, de modo que 

qualquer deles tem legitimidade para responder às demandas que visam 

ao fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento. A 

divisão de competências no âmbito da gestão interna do Sistema Único de 

Saúde não é oponível ao particular. Precedentes do STJ. ACESSO À 

SAÚDE. PROTEÇÃO SUFICIENTE. O acesso à saúde é direito fundamental 

e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente 

ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso 

implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do 

possível ou da isonomia e impessoalidade. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA. POSSIBILIDADE. Hipótese em que, considerando a 

verossimilhança das alegações da parte autora e o risco de dano advindo 

da não utilização do medicamento prescrito, é de ser mantida a decisão 

vergastada, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065461600, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 

30/07/2015). Dessa feita, não há dúvida de que a saúde é um direito social 

que dimana da própria Constituição Federal, devendo ser protegida e 

garantida pelo Estado, conforme entendimento do TJ/MT: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – VAGA EM UTI 

– PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – 

CHAMAMENTO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE 

LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REJEITADAS – 

LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – 

INOPONIBILIDADE FRENTE AO INTERESSE FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

HONORÁRIOS – PATRONO PARTICULAR – CABIMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se configura a perda superveniente do interesse de 

agir o exaurimento da pretensão, frente à concretização da decisão liminar 

em matéria de saúde, pois a decisão que antecipa a tutela jurisdicional é 

provisória e precária, portanto, deve ser substituída por outra que julga de 

maneira definitiva a causa. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade 

solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer 

um deles em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar 

em chamamento ao processo de um dos entes que não integre a lide. (...) 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE – 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, dispensação de medicamentos imprescindíveis ao cidadão, 

ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 

196). (Apelação / Remessa Necessária 117060/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016) (Destaque não original). Com 

esse entendimento, fica também afastada a tese levantada pelo Estado de 

Mato Grosso, segundo a qual o pleito não poderia ser acolhido sob a 

justificativa de ser inadmissível ao Poder Público criar despesas fora do 

orçamento. Como já se disse, 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. Ademais, ratificando 

o raciocínio acima desenvolvido, invoco a seguinte jurisprudência do 

TJ/RS: “(...) A Constituição Federal estabelece que as crianças e os 

adolescentes têm absoluta prioridade em seu tratamento de saúde. O 

Município não pode se escusar de suas obrigações constitucionais. 

Ademais, o bem vida encontra-se em patamar superior aos interesses 

meramente patrimoniais (...)[1]. (Destaque não original). Destarte, cabe ao 

Poder Público, qualquer que seja os entes 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 especial, às crianças, adolescentes e 

idosos. 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"[2]. (Destaque não original). 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 (...)”[3], salvo, obviamente, situações 

excepcionais não verificadas no caso judicializado. (negritou-se e 

grifou-se) Bem por isso, o argumento levantado pelo Estado de Mato 

Grosso, de que se estaria invadindo seara afeita à oportunidade e à 

conveniência dos atos da Administração Pública é de todo infundado. 

Afinal, busca-se com a presente prestação jurisdicional tão-somente 

implementar um direito mínimo assegurado constitucionalmente, sob pena 

de imprimir ao mérito do ato administrativo maior envergadura que as 

próprias normas constitucionais, ou seja, regras de discricionariedade do 

Administrador Público estariam se sobrepondo a princípios constitucionais, 

cuja densidade axiológica revela bens de primeira grandeza, como a vida 
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e à saúde. O que é pior, a vingar tal tese, chegar-se-ia, sem muito 

esforço, a considerar o direito à vida e à saúde como discricionariedade 

do Estado. Assim, impende salientar 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. No caso judicializado, como se nota, a parte 

autora, é pessoa pobre na forma da lei, não possuindo condições 

financeiras para custear o seu tratamento. O art. 196 da Constituição 

Federal, ao determinar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

refere-se a todos os entes da Federação, os quais possuem competência 

comum no cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CF), ou seja, 

trata-se de obrigação do Estado em sentido genérico (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) de assegurar às pessoas desprovidas de 

recursos financeiros o acesso à medicação e tratamento necessários 

para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves, havendo, 

portanto, uma solidariedade entre os três entes da federação, conforme a 

orientação jurisprudencial do STJ: “(...) FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO, DO 

ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA FIGURAREM NO PÓLO PASSIVO DA 

DEMANDA (...) A Carta Magna de 1988 erige a saúde como um direito de 

todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação 

do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o 

acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em 

especial, as mais graves. 4. Sendo o SUS composto pela União, Estados e 

Municípios, IMPÕE-SE A SOLIDARIEDADE DOS TRÊS ENTES FEDERATIVOS 

NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA”.[4] (Destaque não original). Dentro 

desse raciocínio, é consequência que deriva do próprio pensamento lógico 

e sistemático a conclusão de que o encaminhamento de paciente para 

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, i.e., deve 

englobar todas as medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a 

jurisprudência do TJ/MT e do TJ/RS, respectivamente: “(...) 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”.[5] (Destaque não original) “(...) REEXAME NECESSÁRIO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. De acordo com a Constituição 

Federal, bem como com o Estatuto da Criança e do Adolescente, incumbe 

ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os 

MEDICAMENTOS E OUTROS RECURSOS RELATIVOS AO SEU 

TRATAMENTO E REABILITAÇÃO (...)”.[6] (Destaque não original). Em 

suma, o cidadão/demandante não pode ter obstaculizado o seu direito 

constitucional à saúde por questões de ordem orçamentária, bem como 

pela discussão eventualmente travada entre os próprios Entes Públicos, a 

respeito de quem arcará com as despesas ou a quem caberá o transporte 

do paciente para fora do seu domicílio. Essa é 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 redeterminar o cumprimento daquele comando originário, o modo 

como o requerido cumprirá a norma constitucional é matéria afeta ao 

próprio Executivo, que nada tem que ver com a parte requerente. 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. Ex positis, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

da parte autora, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, para DETERMINAR que os requeridos 

FORNEÇAM gratuitamente, a parte requerente, todos os recursos 

necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da 

inicial, quer sejam o fornecimento de remédios, transporte, consultas, 

exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao 

TRATAMENTO, independentemente de novas determinações judiciais. 

DEIXO de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder ao 

pagamento dos honorários Advocatícios em favor da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso. Isso porque, “Com o advento da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou 

a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é 

indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor”. 

(TJMT-Apelação / Remessa Necessária 73146/2015, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018). ISENTO 

os requeridos do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pelo autor, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

descabida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. De resto, 

cumpre registrar que transitada esta em julgado, havendo ou não 

interposição de recurso, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, em abono ao “princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

com nossas homenagens de estilo (art. 496 do CPC). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 14 de maio de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] Apelação Cível nº 

70010836526, 8ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator: CATARINA RITA KRIEGER 

MARTINS, Julgado em 21/07/2005. [2] PETMC 1246/SC, rel. Min. CELSO DE 

MELLO, em 31.1.1997. [3] Apelação e Reexame Necessário nº 

70010981355, 7ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA 

GIORGIS, Julgado em 15/06/2005. [4] Resp n. 507205/PR, Reg. n. 

2003/0009776-3, DJ DATA:17/11/2003, PG:00213, Min. JOSÉ DELGADO, 

data da decisão: 07/10/2003, 1ª Turma. [5] 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). [6] Reexame Necessário nº 70010451177, 7ª 

Câmara Cível, TJ/RS, Relator: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, Julgado 

em 16/03/2005.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002086-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DA SILVA (AUTOR(A))

B. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002086-24.2017.8.11.0009. AUTOR: BRENDO DA 

SILVA SANTOS, MARIA INES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação de concessão de benefício 

de amparo assistencial combinado com pedido de tutela de urgência 

proposta por BRENDO DA SILVA SANTOS representado por MARIA INES 

DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

todos devidamente qualificados nos autos. Ao ID 10879028, fora 

determinada a emenda da inicial, a fim de comprovar o deferimento ou 

indeferimento do benefício ora pleiteado, uma vez que verificou-se ao ID 

10538149, pág. 8, que o indeferimento se deu em razão da desistência 

administrativa, sob pena de indeferimento da inicial. Devidamente intimado, 

o requerente deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 14208016. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

petição inicial deve ser indeferida. Com efeito, este Juízo ao determinar a 

emenda da exordial, claramente discorreu que o demandante deveria 

apresentar o comprovante de deferimento ou indeferimento do benefício, 

tendo em que o seu prosseguimento não ocorreu devido a desistência da 

parte autora em pleitear o benefício na via administrativa, de modo que 

quedou-se inerte deixando transcorrer mais de 7 (sete) meses sem a 

devida manifestação. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

porque, nos termos do art. 485, inciso I, c.c. art. 321, parágrafo púnico, 

ambos do CPC, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o presente feito. 

CUSTAS pela parte autora, contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos 

termos do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que DEFIRO os benefícios da 
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Justiça Gratuita. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado 

a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000449-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE ABREU OAB - MT3114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000449-38.2017.8.11.0009. AUTOR(A): CLEUZA 

PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação 

previdenciária, aviada por Cleusa Pereira da Silva em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Aduz a autora possuir todos os 

requisitos necessários para perceber o benefício de aposentadoria rural 

por idade. Alega ainda que em 27/09/2016 requereu administrativamente 

seu benefício de aposentadoria rural por idade, no entanto, o teve negado. 

Ao ID 9479302, recebida a inicial, momento em que fora determinada a 

citação do requerido, bem como designada audiência de instrução e 

julgamento. Citada, a Autarquia ré apresentou contestação ao ID 

10375289, alegando, em síntese, que a autora possui vínculos 

empregatícios em trabalhos urbanos bem como não preenche os 

requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. Ao final, 

pugna pela improcedência da ação. Ao ID 10567659, a parte requerente 

apresentou impugnação à contestação. Aportou aos autos a certidão de 

tempestividade da contestação ao ID 11004182. Entre um ato e outro, 

realizada audiência de instrução e julgamento, ao ID 11301474, sendo 

ouvidas as testemunhas presentes e apresentado remissivas à inicial pela 

parte autora, pugnando pela concessão de tutela antecipada. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Como relatado, trata-se ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade, na qual a 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. A requerente, nascida em 17/06/1960, atingiu a 

idade mínima necessária para se aposentar no ano de 2015, 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 a requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurada especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 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. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento que o início de prova material 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). Entretanto, o exame dos autos revela que apesar de constar: a) 

Certidão de Casamento, onde consta lavrador a profissão do esposo, 

lavrado no ano de 1978, (ID 5591388, pág. 1); b) Título Eleitoral da autora 

constando seu endereço rural (ID 5591392, pág. 1) c) Certidão de 

nascimento dos filhos, constando como lavrador a profissão do genitor, 

lavrados nos anos de 1979, 1981 e 1984 (Ids 5591411, 5591421 e 

5591432), o que a princípio demonstra a qualidade de segurada especial 

rural; os elementos probatórios acostados ao presente feito também 

demonstram que a autora deixou de exercer atividade rural a partir de 

2003, ou seja, antes de completar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, 

não cumprindo, portanto, todos os requisitos necessários para a 

concessão do benefício pleiteado no tempo adequado. Destaca-se, ainda, 

que tal conclusão pode ser extraída da análise do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais - CNIS (ID 10375329) com registros de que a 

requerente verteu contribuições como empregada em atividade urbana, no 

período de: 01/04/2003 até 30/09/2010 (quase oito anos); em conjunto com 

os depoimentos prestados pelas testemunhas, ao afirmarem que a autora 

exerceu atividade rural durante 20 anos, a partir de 1984 (oitiva da 

testemunha Raimundo Batista Pinheiro, abaixo transcrita). Ou seja, a 

autora deixou de exercer a atividade rural em meados de 2003 e 2004. 

Neste vértice, oportuno transcrever as oitivas das testemunhas: “Que 

conhece a autora desde 1988, quando morou no sítio, na mesma 

comunidade que a autora residia. Que a autora depois de 10 anos, se 

mudou para outro sítio na Comunidade Marcos Cimento. Que já viu a autora 

trabalhando diretamente na lida do campo. Que a autora plantava café, 

milho, arroz e feijão e, criava porcos e galinhas. Que a autora não tinha 

empregados, nem maquinários. Que a renda da autora era da lida do 

campo. Que depois a autora veio para o meio urbano.” (SIC) Raimundo 

Azevedo de Souza. “Que conhece a autora desde 1984, na gleba 

Cacique. Que a autora mudou de sítio pelas proximidades da Comunidade 

Sol Nascente. Que já viu a autora trabalhando diretamente na lida do 

campo. Que a autora não tinha empregados. Que a autora tinha pequenos 

animais. Que não tinha maquinários era braçal.” (SIC) Edivaldo Moura de 

Carvalho. “Que conhece a autora desde 1984. Que a autora trabalhou na 

área rural por volta de 20 anos. Que a propriedade que a autora morava 

era do irmão. Que já viu a autora trabalhando no campo. Que a autora não 

tinha maquinários, nem empregados. Que a autora se mudou para a 

Comunidade Marcos Cimento. Que não sabe dizer se a autora tinha outras 

fontes de rendas.” (SIC) Raimundo Batista Pinheiro. Logo, diante das 

provas carreadas na presente demanda, extrai-se que a requerente de 

fato atingiu a idade necessária, porém, deixou de exercer atividade rural 

antes de completar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. De mais a mais, 

impende salientar que, não obstante a parte autora ter ingressado com o 

pedido de aposentadoria por idade ao trabalhador rural, em razão princípio 

da fungibilidade entre os benefícios, que vigora no direito previdenciário, 

sabe-se que é lícito ao juiz conceder benefício previdenciário diverso 

daquele postulado na exordial. No entanto, tal hipótese não se aplica ao 

presente feito, uma vez que sequer a autora preenche os requisitos para 

outro benefício, em especial a aposentadoria hibrida, prevista no art. 48, 

§3º da Lei n. 8.213/91. Isso porque, sua idade é inferior à exigida para tal 

espécie de aposentadoria. Vejamos a redação do § 3º: § 3º Os 

trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao 

disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se 

forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela 

Lei nº 11,718, de 2008). Por oportuno, colaciono o seguinte aresto: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO 

OFICIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO 

BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

VERBA ADVOCATÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 1. A jurisprudência do 
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Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte é firme no sentido de 

ser lícito ao juiz conceder benefício previdenciário diverso daquele 

postulado pela parte autora, quando verificar que há o preenchimento dos 

requisitos legais para tanto, considerando a relevância da questão social 

abarcada, ante a natureza alimentar do direito em tela. (....) (TRF 1ª R.; AC 

0012537-52.2016.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos 

Augusto Pires Brandão; DJF1 14/09/2016) – (Grifos meus) Assim, 

ausentes os requisitos, indevido o benefício pretendido e a improcedência 

do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizado por 

Cleuza Pereira da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

em face da ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002089-76.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA DA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINAURO ESTEVES DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1002089-76.2017.8.11.0009 AUTOR: 

JACINTA DA CONCEICAO DA SILVA RÉU: EDINAURO ESTEVES DOS 

SANTOS Vistos, etc. Jacinta da Conceição da Silva, devidamente 

qualificada nos autos, ajuizou “ação de reintegração de posse de bem 

imóvel c.c medida cautelar de urgência c.c pedidos de perdas e danos” em 

face de Edinauro Esteves dos Santos, também qualificado nos autos. A 

autora suscita em síntese que é legitima proprietária do veículo objeto 

desta ação, bem como, até o mês de abril de 2017, convivia em regime de 

união estável com o requerido. Afirma, ainda, que após uma briga, o 

requerido deixou a casa levando consigo o bem móvel objeto do presente 

feito, porém, apesar do veículo ter sido adquirido durante a união estável, 

o mesmo teria sido adquirido de forma unilateral pela autora, o que em 

tese, afastaria o direito de propriedade do requerido. Com a inicial vieram 

os documentos. Recebida a inicial, designou-se audiência de justificação 

prévia. Realizada a audiência acima mencionada, após tentativa de acordo 

infrutífera, foram ouvidas as testemunhas Eduardo Henrique de Carvalho e 

Aparecida Luiz Ferreira. Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem, como se sabe, o interesse de agir, uma das condições 

da ação, consubstancia-se: na i) adequação, isto é, na relação entre a 

pretensão e o provimento jurisdicional requerido, na ii) necessidade, ou 

seja, na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a 

intercessão do Estado e, por fim, na iii) utilidade do processo, quer dizer, 

se a decisão judicial não for útil, não há razão para sua adoção. Por esse 

motivo, a prestação jurisdicional condiciona-se, dentre outros, à 

demonstração da presença do interesse processual, o qual se caracteriza 

como dito, pela utilidade, necessidade e adequação da ação. E, no caso, 

ao que se denota da exordial e pela oitiva realizada em audiência é de que 

a autora almeja a reintegração da posse do bem móvel indicado na inicial. 

Conforme declarações exaradas em audiência de justificação prévia, as 

testemunhas afirmaram veementemente que as partes viviam em união 

estável quando da aquisição do veículo pela autora, razão pela restou 

demonstrada a composse, logo o bem deve ser objeto de ação diversa 

desta. Ocorre, todavia, que não obstante a relevância da matéria aqui 

discutida, o meio processual escolhido, em linha de princípio, não se 

mostra adequado ao fim pretendido. Se autor pretende reaver o bem móvel 

somente para si, não é com esta medida judicial que poderá alcançar o 

seu objetivo, já que viviam em união estável quando de sua aquisição. 

Nesse contexto, o instrumento processual adequado para discussão da 

matéria seria a ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulada com partilha de bens. Posto isso, com base nos artigos 485, VI, 

e §3º, do CPC, Julgo Extinta o presente pedido de reintegração de posse, 

por inadequação da via eleita e, por consequência, determino a extinção 

do feito sem resolução do mérito. CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos 

termos do §3º, art. 98 do NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na 

forma da lei. 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 E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens. 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. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 10 de janeiro de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000215-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J T DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000215-56.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: J T DOS SANTOS - ME Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, em face de J T DOS SANTOS ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos. 

Este juízo proferiu decisão ao ID 5087373, deferindo a liminar pleiteada na 

exordial. A parte autora manifestou no ID 9252939, reiterando o pedido de 

desistência, uma vez que as partes transigiram quanto ao objeto da ação, 

pugnando ao final por sua extinção. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como plenamente 

cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, em face de J T DOS SANTOS ME, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Nos termos do art. 

90 do Código de Processo civil, condeno o autor ao pagamento das 

custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. 

Colíder/MT, 31 de janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001080-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. E. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001080-79.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: SILVIO EDUARDO 

POLIDORIO Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por Banco Bradesco S.A., em face de Silvio Eduardo Polidório, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos, 

que fora recebida por este juízo ao ID 8707047. Entre um ato e outro, as 

partes informaram ao ID 11240751, que transigiram quanto ao objeto da 

ação, pugnando pela homologação do referido acordo com a consequente 

extinção do feito. Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o ACORDO EXTRAJUDICIAL de ID 11240751, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 
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resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ”b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Tendo em vista a extinção do feito, REVOGO a liminar 

concedida ao ID 8707047. Custas e despesas processuais pelo requerido, 

conforme acordado entre as partes. Quanto ao pedido de baixa a 

restrição do veículo ao sistema Renajud, tenho por prejudicado, uma vez 

que, não houve decisão determinando-o. Após o trânsito em julgado, 

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

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Colíder/MT, 31 de janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001086-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO REIS FRANCO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001086-86.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOAO REIS FRANCO DE SOUZA Vistos etc. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA., em face de JOÃO REIS FRANCO DE SOUZA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos. Este juízo proferiu decisão de emenda a fim de comprovar a 

mora do devedor ao ID 8731143. Em seguida, a parte autora manifestou no 

ID 11334196, informando que as partes transigiram quanto ao objeto da 

ação, requerendo a extinção do feito. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como plenamente 

cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO proposto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., 

em face de JOÃO REIS FRANCO DE SOUZA, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Custas 

pelo autor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. 

Colíder/MT, 02 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000619-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ANSELMO MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVIINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000729-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO DAMIAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000729-09.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ACACIO DAMIAO DE OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em 

face de AUTO POSTO IPANEMA LTDA - EPP, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos. Em seguida, a 

parte autora manifestou no ID 9701433, informando a desistência da ação 

ante a sua distribuição indevida, pugnando pela extinção do feito. É o 

relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, 

tenho como plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em face de AUTO POSTO IPANEMA LTDA - EPP, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno 

o autor ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma 

vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder/MT, 03 de fevereiro de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000012-94.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUSELI CORREIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar(em)-se acerca da certidão de decurso do prazo para resposta. 

COLÍDER, 13 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002138-20.2017.8.11.0009

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:

SANDRO RIBEIRO DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1002138-20.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: SANDRO RIBEIRO DOS ANJOS Vistos etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão, proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de SANDRO 

RIBEIRO DOS ANJOS, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a 

inicial vieram os documentos. Entre um ato e outro, a parte autora 

manifestou no ID 11256051, informando que o requerido efetuou o 

pagamento da dívida, pugnando pela extinção do feito. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, em que pese a 

parte autora tenha requerido a extinção do processo por perda 

superveniente do objeto da ação em razão do pagamento do débito, 

compulsando os autos verifica-se que não houve comprovação do 

alegado e, caso comprovado, seria julgada de procedência do pedido, nos 

termos do artigo 90, §4º, do CPC. Desta feita, tenho que se trata pedido de 

desistência da ação, o que tenho como plenamente cabível pela parte 

autora. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de SANDRO 

RIBEIRO DOS ANJOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Quanto ao pedido de expedição de 

alvará judicial para levantamento do valor recolhido referente às 

diligências do Senhor Oficial de Justiça, caso não sido realizado o referido 

ato, tenho por prejudicado, uma vez que, não vislumbro nos autos o 

pagamento do mesmo. Nos termos do art. 90, caput, do Código de 

Processo civil, condeno o autor ao pagamento das custas, todavia deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve 

triangularização processual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez 

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 
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formalidades legais. Colíder/MT, 06 de março de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000016-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000016-97.2018.8.11.0009 

IMPETRANTE: ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR IMPETRADO: ARNON 

OSNY, PRESIDENTE DO DETRAN/MT Vistos etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança, impetrado por Antônio Roberto Garcia Junior, em face do ato 

praticado pelo Presidente do DETRAN-MT–Arnon Osny Mendes Lucas, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos. Entre um ato e outro, a parte autora manifestou no ID 

11742001, informando a desistência da ação, pugnando pela extinção do 

feito. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o 

feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação pela parte 

autora. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por Antônio Roberto Garcia 

Junior, em face do ato praticado pelo Presidente do DETRAN-MT–Arnon 

Osny Mendes Lucas, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código de 

Processo civil, condeno o autor ao pagamento das custas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, 24 de março 

de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000264-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERNANDES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JR COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000264-97.2017.8.11.0009 AUTOR: 

FRANCISCA FERNANDES DA COSTA RÉU: JR COMERCIO E 

TRANSPORTES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Vistas etc. INTIME-SE 

parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação. Às providências. Colíder/MT, 09 de abril de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001667-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MARINO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001667-04.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, LIDER 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI REQUERIDO: SUPERMERCADO 

MARINO LTDA - ME Vistos, etc. Diante do petitório de ID 10782645, tendo 

em vista o decurso do tempo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, informar quanto ao cumprimento integral do acordo ora 

entabulado, consigna-se sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral do débito. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder-MT, 10 de abril de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001692-17.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001692-17.2017.8.11.0009 AUTOR: 

SUELI DO CARMO FONDELI AQUINO RÉU: VALTER AQUINO DA SILVA 

Vistos etc. 1) Ante as informações contidas na ata de audiência realizada 

no Cejusc (ID 10938480), deixo para momento oportuno a análise da 

necessidade de realização de nova audiência de conciliação. 2) INTIME-SE 

a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o endereço 

correto do requerido, a fim de possibilitar sua citação. 3) Após a juntada 

do novo endereço, CITE-SE a parte requerida, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de quinze (15) dias, consignando que a não 

apresentação de resposta em tal prazo se presumirá aceitos como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. 3) Após, com a apresentação de 

resposta, CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca da tempestividade e 

INTIME-SE parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. 4) Decorrido o prazo do item “2”, sem 

apresentação de resposta, façam-me os auto conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo o presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, 10 de abril de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000821-21.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON BOAVENTURA RISSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR JOSE GRANZOTI CRUZ (RÉU)

WILLIAN DA SILVA PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000821-21.2016.8.11.0009 AUTOR: 

CLEYTON BOAVENTURA RISSI RÉU: WILLIAN DA SILVA PEREIRA, JUNIOR 

JOSE GRANZOTI CRUZ Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo 

o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os 

autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. AS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 10 de abril de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002137-35.2017.8.11.0009

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:

IMOBILIARIA MONTE ALEGRE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002137-35.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

21.394,80; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: IMOBILIARIA 

MONTE ALEGRE LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão, proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face 

de Imobiliária Monte Alegre Ltda - Me, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos. Determinado a emenda, o 
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requerente esclareceu no ID 11313710, quanto à divergência do polo 

passivo no Sistema Pje e na qualificação da exordial, em seguida, 

manifestou no ID 12194371, pela extinção do feito, ante sua desistência. É 

o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, 

tenho como plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A., em face de Imobiliária Monte Alegre Ltda - Me, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno 

o autor ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma 

vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder/MT, 16 de abril de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000895-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA DA SILVA FERREIRA (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: 1000895-41.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

12.181,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ILZA DA SILVA FERREIRA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. ILZA DA SILVA FERREIRA 

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 8255052, foi recebida a inicial, 

momento em que foi determinada a citação do requerido, bem como 

designada audiência de instrução e julgamento. Entre um ato e outro, 

realizada audiência de instrução e julgamento, aos Ids 10271259, 

10271292 e 10271314, sendo ouvida as testemunhas presentes e 

decretada a revelia do requerido que deixou transcorrer o prazo sem 

apresentação de contestação, conforme certidão de ID 10139586. 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. A requerente, 

nascida em 23/02/1961, 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 a requerente ainda 

demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de segurada 

especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 

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, a requerente juntou como início de prova material: a) ID 

7920467, pág. 2 – Certidão de casamento, constando como profissão do 

cônjuge, lavrador. b) IDs 7920483, pág 1 e 7920495, pág. 1-4 Notas 

Fiscais e de Produtor rural (venda e compra) período 2013 até 2016 – 

períodos intercalados, 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 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 reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

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 ouvida em audiência de instrução confirmaram o trabalho 

rurícola da autora desde longa data, senão vejamos: “Que conhece autora 

faz 20 anos. Que morou na fazenda do Augusto. Que depois foi para 

fazenda no bolichão. Que Zé Reis é uma Comunidade, onde a autora ficou 

pouco tempo. Que o tempo maior que conhece a autora, ela mora na área 

rural. Que a autora fazia horta, criava galinha para vender, tratava dos 

peixes. Que ajudava o marido fazer cerca. Que já viu a autora trabalhando 

na lida do campo. Que trabalha só a autora e o marido. Que o marido da 
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autora faz diárias”. (SIC) Adalino Veiga Fernandes. “Que conhece a 

autora desde 1990, quando se mudou para Colider. A autora morava na 

Comunidade. Que nesse período a autora se mudou. Que a autora 

praticamente trabalhou só na lavoura para outras pessoas. Que a autora 

plantava arroz, feijão, milho e algodão. Que a autora ficava mais em casa, 

cuidando de pequenos animais (porcos e galinhas). Que não tinha 

empregados, nem maquinários. Que a autora não tinha outra renda além 

da do marido”. (SIC) Miguel Domingues de Farias. Nesse contexto, vale 

destacar que a interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é 

cristalina na medida em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, 

colocando-as numa situação excepcional, à medida que isenta esse grupo 

de apresentarem perante a previdência contribuições, bastando para tanto 

a comprovação do equivalente em exercício da atividade rural ao período 

de carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia 

familiar entende-se que o trabalho dos membros deva ser indispensável 

para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não podendo 

haver auxílio permanente de empregados na exploração da atividade ou 

mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. A 

testemunha, ouvida em juízo, informou que a autora, por muito tempo 

morou e trabalhou na zona rural, plantando hortaliças, bem como criava 

pequenos animais, sendo que estas atividades eram desenvolvidas em 

regime de economia familiar, não possuindo qualquer maquinário agrícola 

ou auxílio de empregados, exercendo sua atividade de forma manual. Sem 

sombra de dúvidas a lide da autora era rural e em regime de economia 

familiar. De acordo com o que dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 

8.213/91, é 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 à Sra. Ilza da Silva Ferreira, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (26/09/2016), 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 Ilza da Silva Ferreira FILIAÇÃO Neuza 

Angelica Novais. REGISTRO GERAL (RG) 2848226-3 SSP/MT CPF/MF 

010.081.251-13 DATA DE NASCIMENTO 23/02/1961 BENEFÍCIO 

CONCEDIDO Aposentadoria rural por idade DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO 

(DIB) 26/09/2016 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. 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). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC. 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. Colíder/MT, 23 de abril de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000619-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ANSELMO MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVIINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES acerca da r. sentença de id. 

13909808.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001585-70.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LOUBACK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001585-70.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

20.251,66; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: JOEL LOUBACK Vistos etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão, proposta por Banco Bradesco 

S.A., em face de Joel Louback, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos. Recebia a inicial ao ID 

10200489, momento em que fora deferida a liminar de busca e apreensão. 

Ao ID 10684075, fora colacionada certidão da secretaria intimando o autor 

para recolher as diligências do Oficial de Justiça. Após, o autor peticionou 

ao ID 11034113, informando a desistência do feito, pugnando por sua 

extinção. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação pela parte 

autora. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por Banco Bradesco S.A., 

em face de Joel Louback, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código 

de Processo civil, condeno o autor ao pagamento das custas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, 28 de abril 

de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001444-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARVALHO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

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

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001444-51.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

12.181,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA 

CARVALHO DE ANDRADE Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. MARIA CARVALHO DE ANDRADE 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 9536633, recebida a inicial, momento 

em que fora determinada a citação do requerido, bem como designada 

audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia ré apresentou 

contestação ao ID 10267075, alegando, em síntese, que a autora não 

preenche os requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. 

Ao final, pugna pela improcedência da ação. Em seguida, juntou 

documentos ao ID 10286659, alegando a condição de empresário do 

cônjuge da autora. Entre um ato e outro, realizada audiência de instrução e 

julgamento, ao ID 11301813, sendo ouvidas as testemunhas presentes e 

apresentada remissivas à inicial pela parte autora, pugnando pela 

concessão da tutela antecipada. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - 

Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que, se reconhecido o direito do autor será a partir de 2016, 

não havendo que se falar em quinquênio. Assim, estando devidamente 

instruído o feito e não havendo mais preliminares a serem decididas, 

passo ao julgamento do mérito. 2 – Destarte, como relatado, trata-se ação 

previdenciária de aposentadoria rural por idade, na qual a 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. A requerente, nascida em 15/09/1961, 

atingiu a idade mínima necessária para se aposentar em 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 a requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurada especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 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, a requerente 

juntou como início de prova material: a) ID 9454351, pág. 2 – certidão de 

casamento de 1978; b) ID 9454463 - Certificado de Cadastro de Imóvel 

Rural em nome do cônjuge da autora – CCIR 2006 até 2009; c) ID 9454463, 

pág 2 - Cadastro de contribuinte na Sefaz, constando o cônjuge da autora 

como pequeno produtor e data de cadastramento desde 1994; d) ID 

9454463 – pág. 3-11 - Notas Fiscais e de Produtor rural em nome do 

cônjuge da autora (venda e compra) períodos intercalados de 2004 até 

2015. e) ID 9454470 - INFBEN de aposentadoria por idade em nome do 

cônjuge da autora, constando como atividade, rural e filiado segurado 

especial, 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). Contudo, - foram 

juntadas aos autos, pelo requerido ao ID 10286794, extratos do Sinesp 

Infoseg, que consta a autora como proprietária de diversos veículos e seu 

cônjuge como proprietário de estabelecimentos comerciais, quais sejam: a) 

Veículo tipo caminhonete GM/CHEVROLET D20 CUSTM L 1991/1991 de 

propriedade da autora; b) Veículo tipo caminhão FORD/F350 g 2009/2010 

de propriedade da autora; c) Veículo tipo caminhonete I/VW AMAROK CD 

4x4 HIGH 2013/2013 de propriedade da autora; d) E SOUZA ANDRADE – 

ME (Comércio varejista de mercadorias em geral), de propriedade do 

cônjuge da autora, data início de atividade 03/07/1984, situação cadastral 

ATIVA; e) CERÂMICA BAIROCA LTDA – ME (Fabricação de artefatos de 

cerâmica e barro cozido), cônjuge da autora como sócio administrador, 

data de início de atividade 04/05/1987, situação cadastral ATIVA; f) 

ELOISIO DE SOUZA ANDRADE – ME (Comércio varejista de artigos de 

óptica), de propriedade do cônjuge da autora, data início atividade 

22/03/1976, situação cadastral ATIVA. Desse modo, ilidido está o início de 

prova material acostada aos autos em nome da requerente e seu cônjuge. 

À vista da condição de empresário do cônjuge, noticiada e comprovada 

pelo INSS ao ID 10286794, pág. 1-5. Demais disso, os testemunhos 

produzidos nos autos perderam a respectiva utilidade, por conta da 

desconstituição do início de prova material, a reboque com o fato de que a 

prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário nos termos 

da Súmula 149 do C. STJ. Assim, não restou comprovada a efetiva 

atividade rural no período exigido pela legislação, assim não preenchido o 

requisito da carência exigido, nos termos adrede ressaltados, para fins de 

concessão da aposentadoria por idade rural. Isso porque a lei exige 

comprovação de atividade rural em período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, de modo que a carência não foi satisfeita (156 

meses de contribuição exigidos para 2003, ex vi do art. 142, da Lei 

8.213/91). Logo, ausentes os requisitos, indevido o benefício pretendido e 

a improcedência do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE, ajuizado por Maria Carvalho de Andrade contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Condeno a parte autora no pagamento das 

custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10 % 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, SUSPENDO a 

sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, por ser 

beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. 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. 

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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 28 de abril de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000428-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO NUNES REZENDE (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000184-36.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI SODER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FLORIANO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000184-36.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: WANDERLEI SODER Parte Ré: RÉU: MARIA APARECIDA 

FLORIANO DE SOUZA Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo 

o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os 

autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. AS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 08 de maio de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001543-21.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001543-21.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

46.879,76; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: PAULO DA 

SILVA Vistos etc. 1) Tendo em vista a decisão de ID 10197243, a 

manifestação do autor colacionada ao ID 10911347 não restou esclarecida 

e nem juntou aos autos os Atos Constitutivos, conforme fora determinado. 

Dessa forma, INTIME-SE o requerente, para, no prazo de 10 (dez) dias 

esclarecer a divergência de valores especificadamente na parte da 

exordial em que consta “O autor concedeu a ré um financiamento no valor 

de R$60.142,79 (sessenta mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e 

nove centavos)”, porém no contrato colacionado ao ID 9655829 pág. 01, 

consta o valor de R$ 35.098,82 (trinta e cinco mil, noventa e oito reais e 

oitenta e dois centavos), bem como, juntar os atos constitutivos e 

manifestar pelo que entender de direito, sob pena de extinção da ação. 2) 

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Colíder/MT, 09 de maio de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000995-93.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIA CRISTINA DE ALMEIDA CALVI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000995-93.2017.8.11.0009. AUTOR: ELIZIA 

CRISTINA DE ALMEIDA CALVI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Processo: 1000995-93.2017.8.11.0009. AUTOR: ELIZIA 

CRISTINA DE ALMEIDA CALVI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1) Diante do depoimento pessoal da 

requerente extrai-se que esta é proprietária do imóvel rural e possuidora 

de reses bovinas, todavia não há nos autos comprovação de tais fatos, 

nem mesmo no inventário que tramita perante este juízo sob Código Apolo 

nº 58205, uma vez que ainda não foram prestadas as primeiras 

declarações. Desta feita, converto o feito em diligência e determino que 

INTIME-SE a requerente para trazer aos autos a comprovação da 

propriedade e/ou posse do imóvel rural, bem como a movimentação das 

reses mediante extrato do INDEA, a partir da data do óbito de João Carlos 

Calvi, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de corroborar com a 

comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia 

familiar. 2) Após, decorrido o prazo, caso seja juntado aos autos 

documentos novos, INTIME-SE a requerida para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3) Caso não haja juntada de documentos novos, 

façam os autos conclusos. Às providências. COLÍDER, 23 de maio de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000996-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIA CRISTINA DE ALMEIDA CALVI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000996-78.2017.8.11.0009. AUTOR: ELIZIA 

CRISTINA DE ALMEIDA CALVI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1) Diante do depoimento pessoal da 

requerente extrai-se que esta é proprietária do imóvel rural e possuidora 

de reses bovinas, todavia não há nos autos comprovação de tais fatos, 

nem mesmo no inventário que tramita perante este juízo sob Código Apolo 

nº 58205, uma vez que ainda não foram prestadas as primeiras 

declarações. Desta feita, converto o feito em diligência e determino que 

INTIME-SE a requerente para trazer aos autos a comprovação da 

propriedade e/ou posse do imóvel rural, bem como a movimentação das 

reses mediante extrato do INDEA, a partir da data do óbito de João Carlos 

Calvi, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de corroborar com a 

comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia 

familiar. 2) Após, decorrido o prazo, caso seja juntado aos autos 

documentos novos, INTIME-SE a requerida para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3) Caso não haja juntada de documentos novos, 

façam os autos conclusos. Às providências. COLÍDER, 23 de maio de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001028-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REILA MARCIA BORGES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001028-83.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: REILA 
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MARCIA BORGES RODRIGUES Vistos etc. 1) INTIME-SE o exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo que entender de direito, 

consignando que o silêncio valerá como quitação integral do débito. 2) 

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Colíder/MT, 11 de julho de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002068-03.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TAPAJOS COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J BANDEIRA DE SOUSA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002068-03.2017.8.11.0009. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: TAPAJOS COMERCIO ATACADISTA DE 

GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: J BANDEIRA DE 

SOUSA SILVA - ME Vistos etc. 1) Ante o teor da devolução da carta 

precatória ao ID 12961981, INTIME-SE a parte autora para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pelo que entender de direito. 2) Após, decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação da parte, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder/MT, 11 

de julho de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000333-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINILSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000333-95.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

EDINILSON DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão, proposta por Banco Bradesco S.A., em face de EDINILSON DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos. Recebia a inicial ao ID 12231216, momento em que fora 

deferida a liminar de busca e apreensão. Em seguida, a parte autora 

manifestou no ID 12649583, informando a desistência da ação, pugnando 

pela extinção do feito. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência 

da ação pela parte autora. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

Banco Bradesco S.A., em face de EDINILSON DA SILVA, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno 

o autor ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma 

vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001559-72.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TARGA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001559-72.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

ROGERIO TARGA RODRIGUES Vistos, etc. Cuida-se de “Ação de Busca e 

Apreensão”, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, em face de ROGÉRIO TARGA RODRIGUES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Ao ID 10199580 fora determinado a 

emenda à inicial a fim de comprovar a mora do requerido. Em seguida, o 

autor peticionou ao ID 10678146, informando a desistência do feito, 

pugnando por sua extinção. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência 

da ação pela parte autora. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

BANCO BRADESCO S.A., em face de CRISTIANA APARECIDA DE 

CARVALHO FELIPE, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código de 

Processo civil, condeno o autor ao pagamento das custas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002005-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RAFAELA TOME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002005-41.2018.8.11.0009 Requerente: LUZIA 

RAFAELA TOME DOS SANTOS Requerido: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 13:20, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002006-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM 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 DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002006-26.2018.8.11.0009 Requerente: LUCIA 

DA SILVA SANTOS Requerido: BANCO CETELEM S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 

13:40, 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 
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audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO COELHO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002007-11.2018.8.11.0009 Requerente: 

ELIANDRO COELHO TAVARES Requerido: BANCO BMG FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 

14:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO COELHO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM 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 DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002008-93.2018.8.11.0009 Requerente: 

ELIANDRO COELHO TAVARES Requerido: BANCO CETELEM S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 14:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 12 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEEMIAS GALDINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000138-13.2018.8.11.0009 Requerente: E. L. 

ALVES - MERCADO - ME Requerido: NEEMIAS GALDINO DA SILVA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 07 de fevereiro de 2019 às 

14h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 12 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001718-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI EDISON RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: A.A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME Polo passivo: 

RONI EDISON RIBEIRO DA COSTA Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “não 

procurado” o número Id 16482937, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 12 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA MAZUTTI EZEQUIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001604-42.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: EDNA 

MARIA MAZUTTI EZEQUIEL POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) DA PARTE 

AUTORA, para no prazo de 05 dias, manifestar em relação ao 

comprovante de pagamento juntado no ID 16347668 e seguintes. 

Colíder/MT., 13/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA COIMBRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002021-92.2018.8.11.0009 Requerente: 

NATALINA COIMBRA DOS SANTOS Requerido: BANCO BMG FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 

15:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 
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para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002022-77.2018.8.11.0009 Requerente: 

HELENA FERREIRA DOS SANTOS Requerido: BANCO BMG FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 

15:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-53.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000685-53.2018.8.11.0009 REQUERENTE: JULIANO DOS REIS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Finalidade: INTIMAR a parte promovente, 

através do Advogado(s), para promover o recolhimento da taxa judiciária 

e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da 

Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença 

judicial (ID 13860144) e cálculos atualizados (ID 15193033) 

comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-77.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ORMIRA LUIZA SIQUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000524-77.2017.8.11.0009 REQUERENTE: ORMIRA LUIZA SIQUEIRA 

SANTOS REQUERIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 

CARGAS EIRELI Finalidade: INTIMAR a parte promovente, através do 

Advogado(s), para promover o recolhimento da taxa judiciária e custas 

judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da Comarca de 

Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença judicial (ID 

8216678) e cálculos atualizados (ID 16422517) comprovando-se o 

recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHISLAINE DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000067-45.2017.8.11.0009 REQUERENTE: MEDEIROS MACHADO E 

CARVALHO FILHO LTDA ME REQUERIDO: CHRISLAINE DE ARAUJO SILVA 

Finalidade: INTIMAR a parte promovente, através do Advogado(s), para 

promover o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais a favor do 

Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença judicial (ID 8222633 e ID 

9702632) e cálculos atualizados (ID 15192591) comprovando-se o 

recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHISLAINE DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000067-45.2017.8.11.0009 REQUERENTE: MEDEIROS MACHADO E 

CARVALHO FILHO LTDA ME REQUERIDO: CHRISLAINE DE ARAUJO SILVA 

Finalidade: INTIMAR a parte promovente, através do Advogado(s), para 

promover o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais a favor do 

Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença judicial (ID 8222633 e ID 

9702632) e cálculos atualizados (ID 15192591) comprovando-se o 

recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHISLAINE DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)
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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 Processo: 

1000067-45.2017.8.11.0009 REQUERENTE: MEDEIROS MACHADO E 

CARVALHO FILHO LTDA ME REQUERIDO: CHRISLAINE DE ARAUJO SILVA 

Finalidade: INTIMAR a parte promovente, através do Advogado(s), para 

promover o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais a favor do 

Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença judicial (ID 8222633 e ID 

9702632) e cálculos atualizados (ID 15192591) comprovando-se o 

recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR NOGUEIRA (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 Processo: 

1000064-90.2017.8.11.0009 REQUERENTE: MEDEIROS MACHADO & 

CARVALHO FILHO LTDA - ME REQUERIDO: JULIO CESAR NOGUEIRA 

Finalidade: INTIMAR a parte promovente, através do Advogado(s), para 

promover o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais a favor do 

Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença judicial (ID 8222374 e ID 

9702720) e cálculos atualizados (ID 15193381) comprovando-se o 

recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR NOGUEIRA (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 Processo: 

1000064-90.2017.8.11.0009 REQUERENTE: MEDEIROS MACHADO & 

CARVALHO FILHO LTDA - ME REQUERIDO: JULIO CESAR NOGUEIRA 

Finalidade: INTIMAR a parte promovente, através do Advogado(s), para 

promover o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais a favor do 

Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença judicial (ID 8222374 e ID 

9702720) e cálculos atualizados (ID 15193381) comprovando-se o 

recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR NOGUEIRA (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 Processo: 

1000064-90.2017.8.11.0009 REQUERENTE: MEDEIROS MACHADO & 

CARVALHO FILHO LTDA - ME REQUERIDO: JULIO CESAR NOGUEIRA 

Finalidade: INTIMAR a parte promovente, através do Advogado(s), para 

promover o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais a favor do 

Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença judicial (ID 8222374 e ID 

9702720) e cálculos atualizados (ID 15193381) comprovando-se o 

recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010148-65.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ALVES LEGRAMANTI (EXECUTADO)

 

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 Processo: 

0010148-07.2016.8.11.0009 REQUERENTE: G 5 EVENTOS DEIVIDE J. DA 

MOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS REQUERIDO: ANDRESSA ALVES 

LEGRAMONTI Finalidade: INTIMAR a parte promovente, através do 

Advogado(s), para promover o recolhimento da taxa judiciária e custas 

judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da Comarca de 

Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença judicial (ID 

2902434 e ID 2903432) e cálculos atualizados (ID 16424176) 

comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-58.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001450-58.2017.8.11.0009 REQUERENTE: JOSE ANTONIO PEREIRA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Finalidade: INTIMAR a parte 

promovente, através do Advogado(s), para promover o recolhimento da 

taxa judiciária e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme sentença judicial (ID 10885828) e cálculos atualizados (ID 

16440696) comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 13 de 

novembro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1001249-18.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIMAR FELICIANO DE ASSIS (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000685-39.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. S. (REQUERENTE)

S. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000685-39.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ELIAS BATISTA DA SILVA, SILVIA SILVA LIMA VISTOS, 

ETC. Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo de Ação de Divórcio 

c/c Guarda de Menor c/c Regulamentação de Visitas c/c Alimentos em que 

as partes Elias Batista da Silva e Silvia Silva Lima pretendem obter a 

chancela judicial da referida avença, em face da composição amigável. 

Manifestação ministerial favorável a pretensão. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

estando atendidos os interesses da menor, já que em consonância com os 

ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

Julgo Extinto o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Após, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 

16 de agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000346-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DUARTE DE QUADROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000346-80.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARLI DUARTE DE QUADROS DOS SANTOS RÉU: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Tendo em vista a necessidade de 

readequação da pauta, redesigno a audiência anteriormente aprazada 

para o dia 28 de novembro de 2018, às 13h30min. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 13 de novembro de 2018. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000346-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DUARTE DE QUADROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000346-80.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARLI DUARTE DE QUADROS DOS SANTOS RÉU: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Tendo em vista a necessidade de 

readequação da pauta, redesigno a audiência anteriormente aprazada 

para o dia 28 de novembro de 2018, às 13h30min. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 13 de novembro de 2018. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001273-46.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GONCALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001273-46.2018.8.11.0046. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLOS ALBERTO GONCALVES DA 

SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA SILVA 

devidamente qualificado na peça basilar ajuíza Ação ordinária em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão da 

assistência judiciária gratuita, bem como tutela de urgência a fim de ser-lhe 

concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, sob o argumento de 

que é segurado da Previdência Social. Sustentou em apertada síntese que 

a parte autora se encontra acometida de patologia que lhe impossibilita de 

exercer atividades laborais. Requer que seja concedido em sede de tutela 

de urgência o benefício de auxílio-doença. É o breve relato. Decido. Da 

assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência judiciária 

gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família mormente pelos documentos apresentados na exordial. Da tutela de 

urgência. De proêmio ressalto que 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. Quanto à 

probabilidade do direito vislumbro que há mera aparência e, portanto 

apenas a mera aparência não satisfaz para a configuração do quesito 

probabilidade do direito. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo encontra-se aparente, vez que os benefícios 

previdenciários têm natureza alimentar. Contudo, não se encontra 

presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez 

que a concessão irrestrita de benefícios previdenciários sem a 

probabilidade de que a parte autora se encontra impossibilitada para o 

exercício de qualquer atividade laborativa causará danos ao erário. 

Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foram preenchidos todos os 

requisitos da tutela de urgência afigura-se inviável o deferimento desta. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada em sede de liminar formulado pela parte autora em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 
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CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001272-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001272-61.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: JOAO MARIA DE 

JESUS VISTOS. Determino que a parte autora no prazo de 15 (quinze) 

dias: I - Descreva de forma pormenorizada as parcelas vincendas 

considerando que, o saldo em aberto foi descrito de forma genérica sem 

apontar quantas parcelas encontram-se vincendas. II - Proceda com a 

emenda à inicial retificando o valor da causa tendo em vista que o valor da 

causa deve corresponder ao saldo em aberto, incluindo as prestações 

vencidas e não pagas e as vincendas ou comprove que houve o devido 

apontamento. III – Indefiro de plano a assistência judiciária gratuita em 

virtude de se tratar de instituição financeira. IV - Cientifique-se na 

oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará no indeferimento 

da petição inicial conforme preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC, bem 

como no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-76.2018.8.11.0046

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:

FRANCISCA GEANE SILVA PEREIRA (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 : 

1000495-76.2018.8.11.0046; Valor causa: $744.51; 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 04/12/2018 às 15h40min. a audiência, anteriormente, agendada neste 

feito. Ficam as partes intimadas nas pessoas dos seus respectivos 

patronos. COMODORO, 13 de novembro 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: 1000497-46.2018.8.11.0046

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:

RAQUEL TENORIO DE BAIRROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo: 

1000497-46.2018.8.11.0046; Valor causa: $714.52; 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 04/12/2018 às 16h20min a audiência, anteriormente, agendada neste 

feito. Ficam as partes intimadas nas pessoas dos seus respectivos 

patronos. COMODORO, 13 de novembro 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: 1000498-31.2018.8.11.0046

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:

LUZIRENE MOURA GARANHOES (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 : 

1000498-31.2018.8.11.0046; Valor causa: $2,500.81; 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 04/12/2018 às 16h40min.. a audiência, anteriormente, agendada neste 

feito. Ficam as partes intimadas nas pessoas dos seus respectivos 

patronos. COMODORO, 13 de novembro 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: 1000508-75.2018.8.11.0046

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:

JHONATA WELLINGTON PEREIRA SOARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000508-75.2018.8.11.0046 Valor da causa: 

$2,531.10 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP Endereço: AVENIDA PARANA, 113-E, CENTRO, COMODORO - 

MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: JHONATA WELLINGTON 

PEREIRA SOARES Endereço: DAS LARANJEIRAS, 268-E, PASTOR DA 

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, CENTRO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 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 04/12/2018 às 

17h00 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes 

intimadas nas pessoas dos seus respectivos patronos. COMODORO, 13 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-30.2018.8.11.0046

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:

WELLINGTON NEVES SOUSA (REQUERIDO)
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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 04/12/2018 às 

17h20min. a audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as 

partes intimadas nas pessoas dos seus respectivos patronos. 

COMODORO, 13 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-15.2018.8.11.0046

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:

MARCOS VINICIUS DE LIMA (REQUERIDO)

 

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 04/12/2018 às 1 

7h40min. a audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as 

partes intimadas nas pessoas dos seus respectivos patronos. 

COMODORO, 13 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000177-30.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR GOEDERT (DEPRECANTE)

JOSE TARCISIO GOEDERT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA JIOSANE GORETI THEIS OAB - RO6045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ATHAYDE NASCIMENTO OAB - RO8736 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA ENI DE ARAUJO LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

PROCESSO Nº 1000177-30.2017.8.11.0046 Requerente: Jose Tarcisio 

Goedert eValdemar Goedert Requerido: Eucatur – Empresa Uniao 

Cascavel de Transportes e Turismo LTDA Data e horário: terça-feira, 13 

de novembro de 2018, às 15h00min. PRESENTES Juiz de Direito: Dr. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juíza Leiga: Dra. Thaluá Krignl 

Capeletti Testemunha: Maria Eni de Araujo Lima OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência, obedecidas as formalidades legais, foram constatadas as 

presenças conforme acima, a qual se realizará sob a supervisão do Juiz 

de Direito. DELIBERAÇÕES Vistos. Tendo em vista a ausência dos 

reclamantes e de sua advogada, assim como a ausência do patrono da 

reclamada que solicitou a oitiva da testemunha, alternativa não há que a 

devolução da precatória sem a realização do ato, ante o fato de 

desistência tácita da prova requestada. Nessa senda, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem consignando nossas homenagens. 

Proceda-se com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Nada mais 

havendo, determinou a MM. Juíza Leiga o encerramento. Eu, Gabriel Felipe 

de Arruda Ferreira, digitei. THALUÁ KRIGNL CAPELETTI JUÍZA LEIGA 

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR JUIZ DE DIREITO 

TESTEMUNHA PRESENTE:

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000128-86.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ROGERIO MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA OAB - MT0020441A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS RUSSI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMARIO SECCO OAB - RO0000724A (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 : 

1000128-86.2017.8.11.0046; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[PERDAS E DANOS]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, a decisão que designou audiência 

de instrução abaixo transcrita: Vistos.Compulsando os autos, “prima facie” 

em tese, entendo ser desnecessária a realização de perícia no caso em 

comento. Desta feita, NÃO homologo o projeto de sentença elaborado pela 

juíza leiga. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

dezembro de 2018 às 13h: 30min. Consigne no mandado que cada parte 

poderá trazer consigo até o máximo de três testemunhas 

independentemente de intimação. Acaso haja requerimento para intimação 

de testemunha deverá a parte requere-la à Secretaria deste juízo no 

mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

Intime-se.Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito COMODORO, 13 de novembro de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000128-86.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ROGERIO MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA OAB - MT0020441A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS RUSSI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMARIO SECCO OAB - RO0000724A (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 : 

1000128-86.2017.8.11.0046; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[PERDAS E DANOS]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, a decisão que designou audiência 

de instrução abaixo transcrita: Vistos.Compulsando os autos, “prima facie” 

em tese, entendo ser desnecessária a realização de perícia no caso em 

comento. Desta feita, NÃO homologo o projeto de sentença elaborado pela 

juíza leiga. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

dezembro de 2018 às 13h: 30min. Consigne no mandado que cada parte 

poderá trazer consigo até o máximo de três testemunhas 

independentemente de intimação. Acaso haja requerimento para intimação 

de testemunha deverá a parte requere-la à Secretaria deste juízo no 

mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

Intime-se.Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito COMODORO, 13 de novembro de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010276-71.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR GOEDERT (DEPRECANTE)

JOSE TARCISIO GOEDERT (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (DEPRECADO)

Outros Interessados:

MARIA ENI DE ARAUJO LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA ENI DE ARAUJO LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):
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ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

PROCESSO Nº 8010276-71.2016.8.11.0046 Requerente: Jose Tarcisio 

Goedert eValdemar Goedert Requerido: Eucatur – Empresa Uniao 

Cascavel de Transportes e Turismo LTDA Data e horário: terça-feira, 13 

de novembro de 2018, às 14h00min. PRESENTES Juiz de Direito: Dr. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juíza Leiga: Dra. Thaluá Krignl 

Capeletti OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, obedecidas as formalidades 

legais, foram constatadas as presenças conforme acima, a qual se 

realizará sob a supervisão do Juiz de Direito. DELIBERAÇÕES Vistos. 

Tendo em vista que já foi realizado o ato no feito de nº 

1000177-30.2017.8.11.0046, sendo esta duplicada daquele, devolva-se a 

presente missiva independentemente de cumprimento. Cumpra-se. Nada 

mais havendo, determinou a MM. Juíza Leiga o encerramento. Eu, Gabriel 

Felipe de Arruda Ferreira, digitei. THALUÁ KRIGNL CAPELETTI JUÍZA 

LEIGA ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 122/2018-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Dionaire Pereira Bueno Vítor, matrícula 

4932 , Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciári a no Centro 

Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca , estará afastada de 

suas funções por motivo de férias regulamentares , no período de 07 à 26 

de janeiro de 2019.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MIRIAN ROZA DE MELO, matrícula n. 8464, Técnica 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária em 

Substituição Legal no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos desta 

Comarca , no período de 07 à 26 de Janeiro de 2019;

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

Jaciara-MT, 12 de novembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N.º 123/2018-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, passará a integrar a escala de plantão 

do Recesso Forense juntamente com os demais Gestores Judiciários das 

Secretarias desta Comarca;

RESOLVE:

ART. 1.º - ALTERAR a Portaria n.º 156/15/DF, de 16.11.15, e estabelecer a 

Escala dos Senhores Gestores desta Comarca, no período do Recesso 

Forense, conforme segue relacionado:

 1.º Período: 20 à 23 de dezembro - Gestor (a) da 3.ª Vara Criminal;

2.º Período: 24 à 26 de Dezembro - Gestor (a) do Juizado Especial Cível e 

Criminal;

3.º Período: 27 à 30 de Dezembro - Gestor (a) da 1.ª Vara Cível;

4.º Período: 31 de Dezembro à 02 de Janeiro - 2.ª Vara Cível;

5.º Período: 03 à 06 de Janeiro - Gestor (a) do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidania - CEJUSC ;

ART. 2.º - De acordo com o rodízio estabelecido de forma alternada, entre 

os Gestores Judiciários desta Comarca, no Recesso de 2019, o (a) Gestor 

(a) do CEJUSC cumprirá o plantão n o primeiro p eríodo, e assim 

sucessivamente.

 ART. 3.º - Após o período do Recesso Forense a escala de Plantão 

retomará a sequência normal.

Publique-se. Registre-se.

 Cumpra-se, dando-se ciência aos Gestores Judiciários desta Comarca.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001617-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZAGO & ZAGO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO MARCEL FERREIRA MARRA BATISTA (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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002971-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002971-98.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: LINDOMAR MACHADO 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. Os autos vieram conclusos sem a juntada de 

comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001680-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

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

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001680-63.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: JOSE FIRMINO DA SILVA Vistos etc. Diante da afirmação 

da parte requerente à ID 15135764, determino seja oficiada a Caixa 

Econômica Federal para que informe a vedação de saque do saldo de 

FGTS/PIS em nome do autor JOSÉ FIRMINO DA SILVA, RG nº 862.468 

SSP/MT, CPF nº 661.985.344/72, no prazo de 05 (cinco) dias. Sirva a 

presente como cópia do ofício. Após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002968-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002968-46.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: NILTON BATISTA DOS 

SANTOS Vistos etc. Conforme se observa da petição inicial e dos 

documentos que a instruem, verifica-se que a parte autora deixou de 

comprovar a mora da parte ré, tendo em vista que deixou de anexar o 

comprovante da intimação do protesto acostado aos autos. Ainda, vale 

consignar que a intimação por edital só é válida quando esgotados os 

meios para localização do requerido, o que certamento não é caso dos 

autos. Neste sentido é o entendimento do E. TJMT: “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – 

DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE NÃO PROCURADO – NÃO ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO 

EDITALÍCIA NÃO EXPEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR 

CASSADA – RECURSO PROVIDO.A notificação válida do devedor para os 

fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o 

deferimento da liminar de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que 

a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado.” (CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018). Negritei. De outra banda, os autos vieram conclusos sem a 

juntada de comprovante de recolhimento de custas. Dessa forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos documentos comprobatórios de notificação extrajudicial válidos, 

lembrando-se que o protesto por edital é meio hábil para a caracterização 

da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do 

devedor, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem 

como, recolher e/ou comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob 

pena sob pena de extinção do processo. Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001885-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SILVA LUZ (AUTOR(A))

R. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMA FERRAZ PEREIRA OAB - MT0018621A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001885-92.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANA SILVA LUZ, RODRIGO SILVA OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Tendo em vista o 

interesse menorista, dê-se vista dos autos ao MPE para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002978-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA ROMERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002978-90.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MAYRA ROMERO Vistos etc. Verificam-se dos documentos 

anexos à petição inicial que a parte autora expediu notificação ao 

devedor, porém, não há comprovação de efetivo recebimento pelo mesmo. 

De outra banda, os autos vieram conclusos sem a juntada de comprovante 

de recolhimento de custas. Dessa forma, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos comprovante de notificação 

extrajudicial válid, bem como, recolher e/ou comprovar o recolhimento das 

custas iniciais, sob pena sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001197-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001197-33.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT Vistos etc. 

Inicialmente, tendo em vista a manifestação em comum das partes para o 

cancelamento da audiência de tentativa de conciliação, com fulcro no Art. 

334, § 4º, I do CPC, defiro o pedido das partes e, por consequência, 

determino a remessa do feito ao CEJUSC para cancelamento da audiência 

agendada para o dia 14/11/2018, às 14h00min. Após, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-53.2018.8.11.0010

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:

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBBSON CROSUE ROSIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001810-53.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA 

LTDA - ME, ROBBSON CROSUE ROSIN Vistos, etc. Trata-se de pedido da 

parte exequente pela realização de diligências por este Juízo 

concernentes a buscas de bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD. 

Inicialmente, quanto ao pedido de consultas sistêmicas via RENAJUD e 

INFOJUD, observa-se que a parte exequente foi intimada para requerer o 

que entender de direito e comparece aos autos sem que ao menos tenha 

comprovado que realizou busca no intuito de localização de bens do 
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devedor. Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de 

bens de devedor, mormente quando a parte exequente de igual modo tem 

a seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do 

DETRAN-NET ou CEI. Nesse sentido, se extraem os seguintes 

precedentes: “AGRAVO. EXECUÇÃO. Manutenção da decisão que negou 

seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que 

indeferiu o pedido de consulta ao Renajud em razão de que não houve 

esgotamento dos meios possíveis de localização de bens em nome dos 

executados. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70041868134, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel 

Scalzilli, Julgado em 28/07/2011). “AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 

A AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. 

LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA 

ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DO 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DA PARTE JUNTO AO DETRAN. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO. 

UNÂNIME.” (Agravo Nº 70041896481, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 

Julgado em 20/07/2011). Assim, indefiro o pedido de busca de bens via 

Renajud e Infojud. De outra banda, quanto ao pedido de penhora por meio 

do sistema BACENJUD, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora. Posto 

isto, defiro a penhora online no valor de R$ 119.737,99 (cento e dezenove 

mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos) nas contas 

da parte executada: NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA, CNPJ nº 

10.553.294/0001-32; e ROBBSON CROSUE ROSIN, CPF nº 

513.986.801-68. Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo 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. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução. Ainda, restando a 

diligência infrutífera, indique a credora outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou ainda, 

COMPROVE o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis 

sem logração de êxito, sob pena de suspensão do feito. Decorrido o prazo 

alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000722-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000722-77.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, proposta por 

TRIUNFO LOGS LTDA EPP, em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. Alega a requerente que firmou com o 

réu Contrato de Crédito Fixo com garantia em alienação fiduciária sob nº 

40/01790-7, o qual seria adimplido mediante débito em conta, porém afirma 

que tal modalidade de pagamento se torna atualmente inviável, em 

decorrência da parte requerida lançar em sua conta bancária a 

integralidade do débito de outro instrumento, qual seja, a Cédula de Crédito 

Bancário - nº 492.101.673, resultando em bloqueio de seu acesso à conta 

bancária, bem como, debitando qualquer valor existente na mesma e, 

ainda, recusando-se a receber o pagamento por boleto bancário ou outra 

via. Dessa maneira, prosseguiu a narrativa aduzindo a ocorrência de 

perigo de dano, diante de possível propositura de ação de busca e 

apreensão do bem alienado no contrato nº 40/01790-7, requerendo a 

concessão de tutela de urgência antecipada para que possa consignar o 

valor das parcelas do referido pacto mensalmente no valor de R$ 4.001,79 

(quatro mil e um real e setenta e nove centavos), até sua quitação. Por fim, 

requer a procedência de seu pedido com a confirmação da tutela em sede 

liminar e a condenação do réu nas verbas de sucumbência. Com a 

exordial vieram documentos. Após, foi determinada a emenda à inicial (ID 

12853909 e 13087944), a qual foi devidamente cumprida (ID 12911360 e 

13279485), sobrevindo decisão de recebimento da inicial, onde se 

indeferiu a tutela antecipada (ID 13432584). Os autos foram remetidos ao 

CEJUSC (ID 14451664) para tentativa de conciliação, porém esta restou 

infrutífera (ID 15496065). Ainda, a parte requerida apresentou defesa (ID 

15388603), onde arguiu preliminarmente a ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, deixando de justificar o pleito 

de dano moral e material. No mérito requereu a improcedência dos pedidos 

exordiais. Posteriormente, a parte autora apresentou impugnação (ID 

15899369), rebatendo a preliminar arguida, bem como, ratificando os 

termos de seu petitório inicial. Vieram os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Decido. Nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito. Inicialmente, quanto à preliminar 

arguida pela parte ré, apesar de não haver formulação de prejuízo moral 

pela parte autora, a alegação de inexistência de documentos essenciais à 

propositura da demanda se confunde com o mérito e, com ele, será 

analisada. De outra banda, não vislumbrando qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente, dou o feito por saneado. Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a ser elucidado: a) a 

ocorrência dos fatos alegados pela parte autora. Sendo assim, a meu ver 

o feito está devidamente instruído, cujas alegações fáticas são 

sustentadas por prova documental, vez que perfeitamente aferíveis pela 

análise dos autos e os documentos pertinentes. Com efeito, o presente 

processo comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I 

do CPC. Dessa forma, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem 

acerca da presente decisão e, não havendo manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias (Arts. 10 e 219 do CPC), voltem-me conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000840-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA AGUAS VIVAS RODO-FLUVIAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000840-53.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: TRANSPORTADORA AGUAS 

VIVAS RODO-FLUVIAL LTDA - ME Vistos etc. Postula a empresa 

requerida pela concessão de assistência judiciária gratuita. Assim, 

imperioso fazer breves considerações acerca da gratuidade da justiça em 

que a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assim 

prevê: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Negritei. Ademais, 

considera-se necessitado “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98 do CPC). 

Desta feita, o artigo supracitado deve ser interpretado com base no 

disposto na Constituição da República, devendo a parte comprovar sua 

insuficiência de recursos. Ocorre que a parte requerida não demonstrou a 
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insuficiência alegada, a fim de corroborar com a concessão da 

assistência judiciária, baseando os pedidos apenas em suas alegações. 

Ainda, verifica-se da petição de ID 14334915 que sequer os 

representantes da pessoa jurídica ré juntaram Declaração de 

Hipossuficiência. Assim, intime-se a parte demandada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, bem como, juntarem Declaração de 

Hipossuficiência devidamente assinada, para análise do pedido, sob pena 

de indeferimento. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001603-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA FERNANDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001603-54.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

TEREZA FERNANDES DE ARRUDA RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos etc. Os autos foram remetidos a este Juízo da 1ª Vara, 

em decorrência do despacho do d. Juízo da 2ª (segunda) Vara desta 

Comarca, determinando o encaminhamento dos autos à este Juízo, por 

supostamente haver dependência com os autos nº 180-57.2010.811.0010 

– Código 32517, conforme descrito na epígrafe da petição inicial. 

Primeiramente, consigna-se a que a jurisprudência do TRF-1 é firme no 

sentido da possibilidade do ajuizamento de nova demanda em que se 

discuta o mesmo benefício previdenciário, tendo em vista possível 

alteração ou agravamento do quadro fático-probatório: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

AFASTADA. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

URBANA. INCAPACIDADE PREEXISTENTE À FILIAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo em vista a idoneidade 

que se reveste a prova pericial produzida nos autos, o douto juízo 

monocrático, ante a realidade fática apresentada a considerou suficiente 

ao correto deslinde da demanda, não havendo que se falar em 

cerceamento do direito de defesa, muito menos em decisão surpresa. 2. 

Quanto à questão da apresentação de documentos juntados após as 

razões do recurso, de fato, é possível, pois o entendimento predominante 

nesta Corte é o de que os documentos comprobatórios da qualidade de 

trabalhador rural ou urbano podem ser juntados, inclusive, na fase 

recursal. 3. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. Nos 

termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.213/91 o segurado que deixar de 

exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social manterá a 

qualidade de segurado até 12 (doze) meses após a cessação de 

recolhimento das contribuições, podendo esse prazo, nos termos do § 1º 

do indicado artigo, ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se o 

segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais 

sem interrupção que acarrete à perda da qualidade de segurado. 5. O 

CNIS comprova que a parte autora verteu contribuições individuais ao 

INSS de 01/1985 a 06/1997 e de 07/2012 a 09/2013. 6. O laudo pericial 

atestou que a parte autora é portadora de espondiloartrose de coluna 

lombar e transtorno dos discos lombares com radiculopatia. Ressaltou que 

há incapacidade total e permanente, desde 2011. A parte autora não faz 

jus ao benefício postulado na exordial, porque, quando do reingresso ao 

RGPS, em 2012, já se encontrava incapaz, configurando a preexistência. 

7. Em relação à atividade rural alegada, verifica-se que não houve 

requerimento de prova testemunhal, em nenhum momento no curso da 

ação, o que inviabiliza a concessão de benefício de trabalhador rural, 

fundamentado somente em início razoável de prova material (juntado nas 

razões recursais). 8. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou 

secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido, ante 

novas circunstâncias ou novas provas. 9. Apelação não provida. A 

Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação.” (AC 

0003455-26.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:21/05/2018 

PAGINA:.). “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA 

(ART. 966, IV, DO CPC/2015). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AGRAVAMENTO DA PATOLOGIA. COISA JULGADA. ARTIGO 337, § 1º. 

DO NCPC. NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. 

RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Configura-se ofensa à 

coisa julgada, para fins de cabimento da ação rescisória prevista no art. 

966, IV, do CPC/2015, quando o acórdão rescindendo ofende uma decisão 

transitada em julgado referente à mesma relação jurídica, na qual 

coincidem partes, pedido e causa de pedir. 2. É fato que os benefícios de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, por estarem vinculados ao 

estado de saúde do segurado, podem ter as premissas fático-juridicas 

alteradas com o decurso de tempo, principalmente nos casos em que 

ocorrer o agravamento da doença ou o restabelecimento da capacidade 

laborativa. 3. Conforme comprova os documentos que instruem a inicial, a 

parte autora ajuizou a primeira demanda perante o Juizado Especial 

Federal da Subseção Judiciária de Uberaba (JEF) em 05.02.2007 (fl. 199 

do eletrônico). Oportuno registrar que a primeira demanda fora julgada 

improcedente, conforme se verifica da sentença coligida aos principais 

(fls. 180/182 do eletrônico e 40/42 do principal). 4. A segunda demanda, 

por sua vez, foi ajuizada em 12.11.2008 perante o Juízo da Comarca de 

Araxá (fl. 69 do eletrônico), feito que fora julgado procedente, com trânsito 

em julgado em 04.06.2014 (fl. 174 do eletrônico e 108 do principal). 5. 

Dispõe o artigo 502 do NCPC que “Denomina-se coisa julgada material a 

eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a 

recurso ordinário ou extraordinário”, sendo que o artigo 505 do mesmo 

diploma legal determina que nenhum juiz decidirá novamente as questões 

já decididas. 6. Não obstante nas demandas as patologias da autora sejam 

as mesmas, é possível verificar que a nova ação decorreu do 

agravamento do estado de saúde da parte autora. Essa conclusão é 

possível verificar pelo simples cotejo das perícias realizadas e dos 

exames carreados nos referidos processos. 7. Apesar de não haver 

óbice a propositura de nova demanda, não poderia os efeitos do v. 

Acórdão rescindendo alcançar parcela anterior à data da citação ocorrida 

na primeira ação, sob pena de ofensa à coisa julgada. Tal circunstância 

amolda-se à previsão expressa do disposto no artigo 337, § 1º, do NCPC, 

implicando nulidade parcial do acórdão rescindendo. 8. Condenação da ré 

em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. 9. Ação rescisória a 

que se julga parcialmente procedente, para excluir do julgado as parcelas 

vencidas anteriormente à citação do INSS. No Juízo rescindendo, dar 

parcial provimento à apelação e à remessa, para sejam decotadas do título 

executivo as parcelas anteriores à citação do INSS.” (AR 

0060623-74.2014.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

DE ASSIS BETTI, TRF1 - PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF1 DATA:03/09/2018 

PAGINA:.). Negritei. Neste caso, a propositura desta ação ocorreu em 

virtude da cessação do benefício anteriormente concedido por sentença 

definitiva, já que o Instituto requerido cessou o benefício anteriormente 

concedido. Ocorre que, conforme se verifica dos autos principais, a 

demanda de nº 180-57.2010.811.0010 – Código 32517 foi sentenciada e, 

conforme o Art. 55, § 1º do CPC, “os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado.” Assim, não há que se falar em conexão. Dessa feita, nos 

termos do Art. 953, inciso I do CPC, suscito conflito negativo de 

competência entre esse juízo da 1ª Vara Cível e o juízo da 2ª Vara Cível 

desta Comarca, determinando, ainda, a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Publique-se. Intimem-se. Após, 

remetam-se ao TRF-1, com as cautelas legais. Cumpra-se, expedindo o 

expedindo o necessário e com as cautelas de praxe. Às providências. 

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Sentença
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Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000433-47.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: GILSON ALVES DA SILVA REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO GROSSO S E N T 

E N Ç A Vistos e Examinados. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS POR PRISÃO INDEVIDA ajuizada por GILSON ALVES DA 

SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a parte autora que no dia 14/10/2016, por 

volta das 08h20min, foi presa por Policiais Militares no cumprimento de 

Mandado de Prisão Preventiva nº 39180, expedido nos autos de nº 

1362-42.2016.811.0051 – Código 106480, pelo Juízo da 3ª Vara Cível e 

Criminal de Campo Verde/MT e que no ato não foi observado pelos 

milicianos que o requerente era homônimo do verdadeiro criminoso e, 

mesmo assim, permaneceu preso até as 22h. Dessa forma, postula pela 

procedência de seus pedidos e a condenação da parte ré à indenização 

por dano moral e ao pagamento das verbas de sucumbência. Com a inicial 

vieram documentos. Fora proferido despacho de emenda da inicial para 

regularização do polo passivo, com a qualificação completa do Estado de 

Mato Grosso (ID 12363440), bem como, comprovação de seu estado de 

hipossuficiência. Determinação devidamente cumprida pela parte autora 

(ID 12505255). Decisão inicial de conteúdo positivo (ID 12535339). O 

Estado de Mato Grosso deixou decorrer o prazo para apresentar defesa 

nos autos (ID 13669641), sendo decretada sua revelia, intimando a parte 

requerente a ratificar as provas ou justificar a produção de outras (ID 

13938926). Após, o Estado comparece apresentando Contestação (ID 

13983562), requerendo a dispensa da audiência de Conciliação, assim 

como, afirmando que a responsabilidade do Estado necessita de 

comprovação da culpa e por isso, inexistente, em razão do exercício 

regular de direito, e a inexistência de comprovação do dano moral, já que 

no mandado constou a qualificação exata do requerente. Ao final, 

postulou pela improcedência do pedido autoral e a condenação nas 

verbas sucumbenciais, e que em caso de condenação em dano moral, 

seja observado o princípio da razoabilidade. Em seguida, compareceu o 

requerente à ID 13999796 ratificando as provas já produzidas nos autos e 

requerendo o julgamento antecipado. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado 

que o litígio versa sobre matéria que não necessita de produção de outras 

provas além das já existentes nos autos – a teor do artigo 355, inciso I do 

CPC. Desta feita, em observância aos princípios da celeridade processual 

e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente o 

pedido. Portanto, atenta ao conjunto probatório angariado, passo à análise 

da questão colocada à evidência. Pois bem. O pedido merece 

procedência. Insurgiu-se o autor na narrativa constante da petição inicial 

visando à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

indenização por danos morais ante o prejuízo moral suportado por ter sido 

preso erroneamente em razão de cumprimento de mandado de prisão 

preventiva. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alegou que os agentes 

públicos militares envolvidos na controvérsia agiram no cumprimento do 

dever legal, no exercício regular de direito e nos limites do necessário, já 

que havia qualificação correta do requerente no mandado expedido pelo 

Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Verde/MT. 

Insta dizer que não há controvérsia sobre o fatídico dia 14/10/2016, onde 

o autor foi preso, ante o teor do conjunto fático-probatório. Versam os 

fatos, assim, tal como colocados, sobre eventual responsabilidade civil do 

Estado, por ato comissivo; logo de caráter objetivo, prescindindo da 

existência de culpa, por parte de Agentes Públicos, configurando-se em 

havendo conduta estatal, dano e nexo de causalidade, entre a conduta e o 

resultado. Pois bem, cabe trazer os ensinamentos do festejado Carlos 

Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, 10ª Edição, 

Revista, Atualizada e Ampliada, Editora Saraiva, p. 10: “É consenso geral 

que não se pode prescindir, para a correta conceituação de culpa, dos 

elementos ‘previsibilidade’ e comportamento do `homo medius´. Só se 

pode, com efeito, cogitar de culpa quando o evento é previsível. Se, ao 

contrário, é imprevisível, não há cogitar de culpa.” E pontua (p. 11, da 

supramencionada obra): “O previsível da culpa se mede pelo grau de 

atenção exigível do `homo medius´. A ‘obligatio ad diligentiam’ é aferida 

pelo padrão médio de comportamento; um grau de diligência considerando 

normal, de acordo com a sensibilidade ético-social”. No caso presente, 

restou demonstrado que não houve ato ilícito praticado pelos milicianos no 

cumprimento de mandado de prisão preventiva nº 39180, expedido nos 

autos de nº 1362-42.2016.811.0051 – Código 106480 pelo Juízo da 

Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Verde/MT, vez que a 

qualificação do requerente é a mesma aposta no mandado expedido, 

sendo: “GILSON ALVES DA SILVA, CPF: 62114875172, RG: 934.387 SSP 

MT FILIAÇÃO: ANTONIO ALVES DA SILVA E ALDEIR LUCIA DA SILVA, 

DATA DE NASCIMENTO: 10/10/1973, BRASILEIRO(A), NATRUAL DE 

JUARANA-BA, SOLTEIRO(A), OPERADOR DE MÁQUINAS, ENDEREÇO: 

AV. PAGÉ, 44, BAIRRO: SANTA LUIZA CIDADE: JACIARA-MT.” (sic). 

Observa-se que as únicas inconsistências existentes figuram quanto à 

naturalidade do requerente (Juarana-BA, sendo a correta Alcobaça/BA) e 

a profissão, a qual foi aposta na inicial sendo aposentado e no mandado 

Operador de Máquinas, dados estes que não seriam nem de perto 

capazes de distinguir o autor do verdadeiro criminoso, pois os demais 

dados são idênticos ao documento de identidade trazido pelo postulante 

com a inicial (ID 12350814). Contudo, pelas provas e documentos 

carreados aos autos, detrai-se, na verdade, que o erro ocorreu quando 

da qualificação do autor na Ação Penal nº 1362-42.2016.811.0051 – 

Código 106480, em trâmite na Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca 

de Campo Verde/MT, pois, a prisão preventiva foi deferida em desfavor do 

requerente e não de terceira pessoa, expedindo-se o competente 

documento para cumprimento da ordem com seus dados. Diante do 

cenário estabelecido, nunca é demais frisar que o Estado responde 

objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus 

agentes no exercício da função ou em razão dela (Art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal). Sobre o assunto, é a jurisprudência: “INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS PRISÃO INDEVIDA – CONDUTA ILICITA 

COMPROVADA – ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DEVER DE INDENIZAR 

PRESENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO.1 – A prisão por erro judiciário garante ao 

cidadão o direito de indenização. 2- O art. 37, § 6º , da Constituição 

Federal, consagra a responsabilidade objetiva, na qual a obrigação de 

indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou 

culpa – se verificados o nexo causal e o dano.3 – A quantificação do 

dano moral deve ser realizada com prudente arbítrio, para que não haja 

enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o 

valor não seja irrisório.4- Atendendo às especificações das circunstância 

fáticas trazidas aos autos, reduze-se o valor dos danos morais para que 

se enquadre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (Ap 

66739/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2016, Publicado no DJE 

20/07/2016). Negritei. “Ação de indenização por danos materiais e moral. 

1. Agravo retido interposto pelo réu - Prescrição trienal - Prazo trienal 

previsto no artigo 206, parágrafo 3.º, inciso V, do Código Civil - 

Inaplicabilidade - Prevalência da norma especial - Decreto n.º 20.910/1932 

- Lex specialis derogat lex generalis. 2. Processo criminal instaurado em 

face do ora autor, homônimo do efetivo réu criminal - Expedição de 

mandado de prisão preventiva - Ato omissivo - Aplicação do artigo 37, 

parágrafo 6.º, da Constituição Federal - Responsabilidade objetiva - 

Elementos caracterizadores do dever de indenizar - Preenchimento - 

Conduta antijurídica amplamente demonstrada - Erro judiciário evidenciado 

- Dano, outrossim, existente - Autor que permaneceu ilegalmente figurando 

no processo como réu, por furto qualificado, por mais de três anos - Nexo 

de causalidade igualmente presente - Indenização por danos materiais e 

moral devida. [...].” (TJPR - 3ª C.Cível - AC - 1422554-6 - Região 

Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Ibiporã - Rel.: Rabello Filho - 

Unânime - - J. 10.11.2015). Negritei. “CONSTITUCIONAL. CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO 

PREVENTIVA INDEVIDA DE PESSOA HOMÔNIMA. ERRO JUDICIÁRIO. CF/88 

ART. 5º, LXXV. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO JUÍZO DEPRECANTE. 

CF/88 ART. 37, § 6º. MANDADO DE PRISÃO COM QUALIFICAÇÃO DE 

PESSOA ERRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO JUÍZO DEPRECADO 

AFASTADA. MERO EXECUTOR DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE 

CONDUTA ILEGAL E AUSÊNCIA DE CULPA. VALOR DA CONDENAÇÃO 

MANTIDO. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E 

SÚMULA 362 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1º-F DA LEI Nº 

9.494/97 E SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, 

§ 3º, I DO CPC. SUSPENSÃO DA SUCUMBÊNCIA AUTORAL. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. APELAÇÃO AUTORAL CONHECIDA E DESPROVIDA. 
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APELAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E REMESSA NECESSÁRIA 

CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO CONHECIDA E PROVIDA. [...] 2. Comprovado o erro judiciário 

e presentes os pressupostos da responsabilidade civil, deve o Estado do 

Ceará responder, de forma objetiva, pelo dano causado, nos termos do 

art. 5º, LXXV e art. 37, § 6º, da CF/88. 3. Embora prescindível a 

demonstração de culpa, verifica-se que o Juízo deprecante agiu de forma 

negligente e imprudente, pois embora alertado sobre a imprecisão do CPF 

e a divergência na filiação, incorreu em conduta ilícita e erro judiciário 

grosseiro ao expedir a Carta Precatória com Mandado de Prisão 

Preventiva qualificando incorretamente o réu e determinando a prisão de 

pessoa inocente. [...] 11. Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação do 

autor para NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONHEÇO da Apelação do Estado 

do Ceará e da Remessa Necessária para DAR-LHES PARCIAL 

PROVIMENTO, e CONHEÇO da Apelação do Estado de São Paulo PARA 

DAR-LHE PROVIMENTO, reformando em parte a sentença adversada. 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª 

Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 

votação por unanimidade, em CONHECER da Apelação do autor para 

NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONHECER da Apelação do Estado do Ceará e 

da Remessa Necessária para DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, e 

CONHECER da Apelação do Estado de São Paulo PARA DAR-LHE 

PROVIMENTO, reformando em parte a sentença adversada, conforme o 

voto da Relatora. Fortaleza, 16 de maio de 2018. Presidente do Órgão 

Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora.” 

Sobre o assunto, desfila com propriedade Sérgio Cavalieri, na obra: 

Programa de Responsabilidade Civil, 10.ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 

260/262: “74.1 Acolhimento da teoria do risco administrativo O exame 

desse dispositivo revela, em primeiro lugar, que o Estado só responde 

objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros. A expressão seus agentes, nessa qualidade, está 

a evidenciar que a Constituição adotou expressamente a teoria do risco 

administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração 

Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a 

responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua 

atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de 

causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano. Sem essa 

relação de causalidade, como já ficou assentado, não há como e nem por 

que responsabilizá-lo objetivamente. Em voto paradigma prolatado no início 

da década de noventa (RE nº 130.764-PR. 992), pontificou o Ministro 

Moreira Alves: "A responsabilidade do Estado, embora objetiva por força 

do disposto no Art. 107 da Emenda Constitucional nº 1/69 (e, atualmente, 

no § 6e do art. 37 da Carta Magna), não dispensa, obviamente, o requisito, 

também objetivo, do nexo de causalidade entre a ação ou omissão 

atribuída a seus agentes e o dano causado a terceiros." Isso já era assim 

desde a Constituição de 1946, como reiteradamente decidiu a nossa 

Suprema Corte: "A responsabilidade objetiva, insculpida no art. 194 e seu 

parágrafo da Constituição Federal de 1946, cujo texto foi repetido pelas 

Cartas de 1967 e 1969, arts. 105 e 107, respectivamente, não importa no 

reconhecimento do risco integral, mas temperado" (RE 68.107-Sp, Rel. Min. 

Thompson Flores, RTJ 55/50-54). Ao fundamentar seu voto, o insigne 

Relator refere-se a outro voto que proferiu no RE 66.013 (RTJ 51/704), 

sustentando que, "embora tenha a Constituição admitido a 

responsabilidade objetiva, aceitando mesmo a teoria do risco 

administrativo, fê-lo com temperamentos, para prevenir os excessos e a 

própria injustiça". Aduz, a seguir, que a teoria do risco não priva o Estado 

do propósito de eximir-se da reparação quando o dano deflui do 

comportamento doloso ou culposo da vítima. "A contrario sensu - conclui -, 

seria admitir a teoria do risco integral, forma radical que obriga a 

Administração a indenizar sempre, e que, pelo absurdo, levaria Jean 

Defroidmont a cognominá-la de brutal." Nesse terreno, a única questão 

que ainda enseja certa dificuldade é a que diz respeito à relação que deve 

existir entre o ato do agente ou da atividade administrativa e o dano. Terá 

o ato que ser praticado durante o serviço, ou bastará que seja em razão 

dele? De acordo com a essência de vários julgados, o mínimo necessário 

para determinar a responsabilidade do Estado é que o cargo, a função ou 

a atividade administrativa tenha sido a oportunidade para a prática do ato 

ilícito. Sempre que a condição de agente do Estado tiver contribuído de 

algum modo para a prática do ato danoso, ainda que simplesmente lhe 

proporcionando a oportunidade para o comportamento ilícito, responde o 

Estado pela obrigação ressarcitória. Não se faz mister, portanto, que o 

exercício da função constitua a causa eficiente do evento danoso; basta 

que ela ministre a ocasião para praticar-se o ato. A nota constante é a 

existência de uma relação entre a função pública exercida pelo agente e o 

fato gerador do dano. Em suma, haverá a responsabilidade do Estado 

sempre que se possa identificar um laço de implicação recíproca entre a 

atuação administrativa (ato do seu agente), ainda que fora do estrito 

exercício da função, e o dano causado a terceiro.” Negritei. Portanto, o 

dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por 

ato dos agentes estatais decorre diretamente do Art. 37, § 6º da 

Constituição Federal, dispositivo autoaplicável, não sujeito a intermediação 

legislativa ou administrativa para assegurar o correspondente direito 

subjetivo à indenização. Nesse passo, não cabe ao Estado de Mato 

Grosso simplesmente alegar que o ato praticado estava escorado no 

cumprimento de um dever legal, para tornar-se livre de responsabilização. 

No mais, havendo a ocorrência do dano e estabelecido o seu nexo causal 

com a atuação da Administração ou dos seus agentes, como cabalmente 

restou comprovado no caso em tela, nasce a responsabilidade civil do 

Estado. Entender de modo contrário seria conferir verdadeiro “bill of 

indemnity” ao Estado, situação inadmissível em um Estado de Direito. Há, 

induvidosamente, dano moral, pois é manifesto o sofrimento e a dor 

intensa por que passou o autor. Os danos morais provocados pelo 

deferimento de prisão preventiva em desfavor do autor, qualificado 

erroneamente como réu em Ação Penal, sendo expedido Mandado de 

Prisão Preventiva, devidamente cumprido contra pessoa deficiente visual 

e, diversa daquela que cometera o crime, passando um dia inteiro recluso, 

conforme exposto na peça inaugural – das 08h20min às 22h - dispensa 

maiores provas, pois estão bem provados pelos documentos anexados ao 

feito. Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho, esclarece: “Neste ponto a 

razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está 

ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa 

é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de 

tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano 

moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção 'hominis ou facti', 

que decorre das regras da experiência comum. (...). provado que a vítima 

teve o seu nome aviltado, ou a sua imagem vilipendiada, nada mais 

ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está in re ipsa; 

decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte 

que, provado o fato, provado está o dano moral” (ob. cit., p. 97). 

Porquanto tormentosa a questão relativa ao “quantum” no arbitramento da 

indenização fundada no dano moral, comungo com o entendimento 

consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, a 

indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento 

indevido do ofendido, tampouco insignificante a ponto de incentivar o 

ofensor na prática do ilícito. Em vista disto, o arbitramento deve operar-se 

com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial 

econômico das partes e às suas atividades comerciais e ou profissionais. 

Atendendo a esses balizamentos, os danos morais ficam fixados em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

constam, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por GILSON 

ALVES DA SILVA, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com 

fundamento no Art. 487, inciso I do CPC, para condenar o réu: a) ao 

pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, cujo 

termo inicial da incidência da correção monetária se identifica com o 

momento da prolação desta sentença, devendo ser aplicada pelo índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa 

Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser 

corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), 

consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de 

repercussão geral e o juros de mora a partir do evento danoso, quando 

então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança; Sem custas, face ao disposto na 

Resolução 41/2016 do CNCGJ/TJMT e Lei Estadual nº 7.603/2001. 

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor total 

da condenação, nos termos do Art. 85, § 2º do CPC. Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, conforme disposto no Art. 496, § 3º, II do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, ao arquivo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 13 de 

novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 422 de 683



Processo Número: 1001054-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001054-44.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

RAIMUNDA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos e examinados. I – Relatório. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, ajuizada por RAIMUNDA 

NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, partes devidamente qualificadas nos autos, 

alegando a demandante, em síntese, preencher os requisitos necessários 

à concessão de benefício previdenciário. Com a inicial vieram documentos. 

Decisão de conteúdo positivo, determinando a realização de perícia, bem 

como, a citação da autarquia ré (ID 13284647). Adveio o Laudo à ID 

14766665. Impulsionado o feito às partes, a demandante manifestou 

concordância com o trabalho técnico (ID 14904370). O Instituto apresentou 

defesa à ID 15320985, advindo manifestação da autora à ID 15778263, 

refutando os argumentos iniciais. Vieram os autos conclusos. É a síntese 

do necessário. Decido. II.1 – Requisitos para a concessão dos benefícios 

pretendidos. O benefício da aposentadoria por invalidez demanda os 

seguintes requisitos, nos termos dos arts. 42 e 26, II da Lei nº 8.213/91. a) 

qualidade de segurado; b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa, de doença profissional ou do trabalho e de acometimento de 

alguma das doenças especificadas no art. 151 da Lei nº 8.213/91; c) 

incapacidade total e permanente do segurado, sendo inviável a sua 

reabilitação para o exercício da mesma ou de qualquer outra atividade que 

lhe garanta a subsistência e; d) que não se trate de doença ou lesão 

preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão 

da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua vez, o 

benefício do auxílio-doença exige os seguintes requisitos, nos termos dos 

arts. 59 e 26, II da Lei nº 8.213/91: a) qualidade de segurado; b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional 

ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas 

no art. 151 da Lei nº 8.213/91; c) incapacidade temporária para o trabalho 

ou atividade habitual do segurado por mais de 15 dias; d) que não se trate 

de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade 

sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou 

lesão. Tratando-se de causa que envolve a verificação da existência de 

incapacidade laborativa, constatou-se a necessidade de realização de 

perícia médica para aferir, com isenção, imparcialidade e equidistância das 

partes, a real condição do segurado para o trabalho, haja vista a 

contradição entre as alegações das partes envolvidas, uma afirmando a 

existência da incapacidade e a outra emitindo parecer contrário à 

pretensão deduzida, em nível administrativo. Assim sendo, determinou-se 

a realização de perícia médica para a produção da prova técnica, 

fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor formação 

do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. II.2 – Direito ao 

benefício pretendido. A qualidade de segurado e o cumprimento da 

carência restaram comprovados, tendo em vista o recolhimento facultativo 

de contribuições pela requerente de 01/05/2016 até 31/07/2018. Todavia, 

no tocante à incapacidade, este juízo houve por bem determinar a 

realização de perícia. No caso vertente, a especialista concluiu que não há 

incapacidade laborativa habitual como do lar, apenas que há algumas 

restrições, porém que a atividade habitual da autora não exija, visto que é 

dona de casa (do lar). Ademais, dos documentos juntados aos autos, 

verifica-se do extrato do CNIS da requerente que esta nunca laborara, 

pois as únicas contribuições realizadas por ela diz respeito a recolhimento 

facultativo entre os anos de 2016 e 2018. Portanto, pela leitura do laudo 

pericial, resta completamente claro que a parte autora não se encontra 

incapacitada, razão pela qual o laudo deve ser homologado e pedido deve 

ser julgado improcedente. Assim, homologo o laudo pericial de ID 

14766665. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I 

do CPC, resolvo o mérito, condenando a parte autora ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (§ 8º do artigo 

85 do Código de Processo Civil). Entretanto, concedo o benefício 

processual da gratuidade de justiça devendo as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, 

conforme o disposto no art. 98, § 3º do CPC. Em caso de interposição de 

recurso de apelação, dê-se ciência à parte contrária para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis (§ 1º do 

artigo 1.010 do CPC). Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal, com 

nossas homenagens. Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002646-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MORAES MADUREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

LISIANI BRUM LEITE (CONFINANTES)

NELIO FERREIRA GOMES (CONFINANTES)

JOSE JANILSON DE SOUZA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002646-26.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LEDA ASSIS DA SILVA RÉU: RAQUEL MORAES MADUREIRA VISTOS ETC, 

Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Lêda Assis Da Silva em face 

de Espolio de Osvaldo da Costa Ferreira, representado pela inventariante 

Raquel Moraes Madureira, qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

ser possuidor de imóvel de propriedade do requerido, há mais de 20 anos, 

identificado como Lote 32, Quadra 219, Bairro Santo Antônio, com área de 

400.00 m² (quatrocentos metros quadrados), situado na Rua Irahi, n° 542, 

Bairro Santo Antônio, em Jaciara-MT. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o requerido via Carta 

Registrada, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 
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15 (quinze) dias, consignando que, não contestada a ação, será 

declarada revel (art. 344 e 345 do NCPC). Proceda-se a citação dos 

confinantes do imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, 

devendo o oficial de justiça encarregado das diligências percorrer toda a 

linha de confrontação do imóvel e aí proceder a citação de todas as 

pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do mandado, para 

apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as advertências 

legais. Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, para que 

manifestem interesse na causa, o Município de localização do imóvel, o 

Estado de Mato Grosso e a União Federal, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Cite-se, via edital, 

terceiros e possíveis interessados, na forma da lei. Decorrido o prazo do 

edital, e decorrido o prazo de resposta sem manifestação ou sem 

constituição de causídico pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. 

Nessa hipótese, ante a ausência de manifestação do réu citado por edital 

e a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, hei por bem, desde já, decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador 

especial na pessoa da Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público 

atuante nesta comarca, que deverá ser intimado quanto a esta decisão e 

para se manifestar no prazo legal, ficando consignado que no exercício do 

múnus público não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, 

nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo 

cabível, portanto, defesa genérica, por negativa geral. Oficie-se o Cartório 

Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações 

possessórias envolvendo as partes do presente feito. Dê-se ciência 

pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os atos do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 12 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002745-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE ALVES CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE BONAFE FERREIRA (RÉU)

CELIA RUIZ FERREIRA (RÉU)

SILMARA FERREIRA DE CASTRO (RÉU)

MARCOS ANTONIO FERREIRA (RÉU)

SONIA FERREIRA VALVERDE MATOS (RÉU)

MARCIO ROBERTO FERREIRA (RÉU)

MILTON FERREIRA JUNIOR (RÉU)

MARCIO RUIZ FERREIRA (RÉU)

PAULO BONAFÉ FERREIRA (RÉU)

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA (RÉU)

VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

SILAS TERCIO FERREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

DAYANE CORREIA FRAZAO (CONFINANTES)

FRANCISCO PEDRO PERGENTINO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002745-93.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ZENILDE ALVES CAMPOS RÉU: MARCIO ROBERTO FERREIRA, PAULO 

BONAFÉ FERREIRA, SILAS TERCIO FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILMARA FERREIRA DE 

CASTRO, CLEONICE BONAFE FERREIRA, MILTON FERREIRA JUNIOR, 

MARCIO RUIZ FERREIRA, SONIA FERREIRA VALVERDE MATOS, VANIA 

RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, CELIA RUIZ FERREIRA VISTOS ETC, Trata-se 

de Ação de Usucapião proposta por Zenilde Alves Campos em face de 

Colonizadora Industrial Pastoril e Agricola Cipa Ltda, na pessoa de Márcio 

Roberto Ferreira e outros, qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

ser possuidor de um imóvel de propriedade do requerido, há 20 anos, 

identificado como, Lote 31, Quadra 219, Bairro Santo Antônio, com área de 

400,00 m² (quatrocentos metros quadrados), situado na Rua Irahi, nº 532, 

Bairro Santo Antônio em Jaciara-MT. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o requerido, na pessoa 

de seus representantes, para, querendo, responder a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, consignando que, não contestada a ação, 

será declarada revel (art. 344 e 345 do NCPC). Proceda-se a citação dos 

confinantes do imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, 

devendo o oficial de justiça encarregado das diligências percorrer toda a 

linha de confrontação do imóvel e aí proceder a citação de todas as 

pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do mandado, para 

apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as advertências 

legais. Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, para que 

manifestem interesse na causa, o Município de localização do imóvel, o 

Estado de Mato Grosso e a União Federal, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Cite-se, via edital, 

terceiros e possíveis interessados, na forma da lei. Decorrido o prazo do 

edital, e decorrido o prazo de resposta sem manifestação ou sem 

constituição de causídico pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. 

Nessa hipótese, ante a ausência de manifestação do réu citado por edital 

e a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, hei por bem, desde já, decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador 

especial na pessoa da Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público 

atuante nesta comarca, que deverá ser intimado quanto a esta decisão e 

para se manifestar no prazo legal, ficando consignado que no exercício do 

múnus público não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, 

nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo 

cabível, portanto, defesa genérica, por negativa geral. Oficie-se o Cartório 

Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações 

possessórias envolvendo as partes do presente feito. Dê-se ciência 

pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os atos do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 12 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002645-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE SOUZA NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DOS SANTOS SANTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002645-41.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: VALDIRENE DE SOUZA NUNES EXECUTADO: ANTONIO JOSE 

DOS SANTOS SANTINO VISTOS ETC, Cuida-se de “Cumprimento de 

Sentença de Alimentos” ajuizada por Geovanna de Souza Nunes Santino, 

representada por sua genitora Valdirene de Sousa Nunes, em face de 

Antonio José dos Santos Santino em síntese, argumentando que o 

requerido não está honrando com o pagamento dos alimentos acordados 

no processo código 91317, que tramitou perante este juízo. É o relato 

necessário. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 
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sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o executado, no 

endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, pagar os 

alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de efetuar o 

pagamento, sob pena de protesto da dívida e penhora de bens (art. 528, § 

1º e 8º, do CPC). Saliento, por oportuno, que as prestações alimentícias 

vencidas durante o trâmite da execução deverão ser incluídas no saldo 

devedor para quitação [Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 57.127, 4.ª 

Turma, Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 27/06/2005; 

REsp n.º 505.173, 3.ª Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 

em 25/05/2004, DJ de 02/08/2004]. Escoado o prazo, intime-se a parte 

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

Cumpra-se. Jaciara-MT, 09 de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002658-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVELTON RODRIGUES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002658-40.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: ELIANE MARTINS DOS SANTOS EXECUTADO: ELIVELTON 

RODRIGUES DE ARAUJO VISTOS ETC, Moisés Martins Rodrigues, 

representado por sua genitora Eliane Martins Dos Santos, ajuizou 

“Cumprimento de Sentença de Alimentos”, em face de Elivelton Rodrigues 

de Araujo, em síntese, argumentando que o requerido não está cumprindo 

com o pagamento dos alimentos provisórios fixados nos autos de código 

106182. Requer a citação do demandando na forma do art. 528, §§ 3º, 4º, 

5° e 7º do Novo Código de Processo Civil, a concessão do benefício da 

justiça gratuita. É o relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

CPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: ‘Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o executado, no 

endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, pagar os 

alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de efetuar o 

pagamento, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo prazo de 01 

(um) a 03 (três) meses, na forma do art. 528, § 3º e seguintes do NCPC. 

Saliento, por oportuno, que as prestações alimentícias vencidas durante o 

trâmite da execução deverão ser incluídas no saldo devedor para quitação 

[Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 57.127, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge 

Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 27/06/2005; REsp n.º 505.173, 3.ª 

Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 25/05/2004, DJ de 

02/08/2004]. Escoado o prazo, intime-se a parte exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias se manifestar. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 09 de 

novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002664-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CANDIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002664-47.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: FABIANA CANDIDA DA SILVA EXECUTADO: FLAVIO DA 

SILVA CARDOSO VISTOS ETC, Matheus Silva Cardoso, representado por 

sua genitora Fabiana Candida da Silva, ajuizou “Cumprimento de Sentença 

de Alimentos”, em face de Flavio da Silva Cardoso, argumentando que o 

requerido não vem cumprindo com o pagamento dos alimentos fixados nos 

autos de código 52932, da 3° Vara desta Comarca de Jaciara - MT. 

Requer a citação do demandando na forma do art. 528, §§ 3º, 4º, 5° e 7º 

do Novo Código de Processo Civil, a concessão do benefício da justiça 

gratuita. É o relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na 

forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária 

exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

CPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: ‘Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o executado, no 

endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, pagar os 

alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de efetuar o 
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pagamento, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo prazo de 01 

(um) a 03 (três) meses, na forma do art. 528, § 3º e seguintes do NCPC. 

Saliento, por oportuno, que as prestações alimentícias vencidas durante o 

trâmite da execução deverão ser incluídas no saldo devedor para quitação 

[Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 57.127, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge 

Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 27/06/2005; REsp n.º 505.173, 3.ª 

Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 25/05/2004, DJ de 

02/08/2004]. Escoado o prazo, intime-se a parte exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias se manifestar. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 09 de 

novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002654-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002654-03.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: ANDREIA CRISTINA DA SILVA EXECUTADO: LUIZ CARLOS 

SOARES VISTOS ETC, Quedma Letícia Silva Soares ,representada por sua 

genitora Andreia Cristina da Silva ajuizou “Cumprimento de Sentença de 

Alimentos”, em face de Luiz Carlos Soares, em síntese, argumentando que 

o requerido não vem cumprindo com o pagamento dos alimentos 

acordados nos autos de código 3025-91.2012.811.0010. Requer a citação 

do demandando na forma do art. 528, §§ 3º, 4º, 5° e 7º do Novo Código de 

Processo Civil, a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relato. 

Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

CPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: ‘Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o executado, no 

endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, pagar os 

alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de efetuar o 

pagamento, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo prazo de 01 

(um) a 03 (três) meses, na forma do art. 528, § 3º e seguintes do NCPC. 

Saliento, por oportuno, que as prestações alimentícias vencidas durante o 

trâmite da execução deverão ser incluídas no saldo devedor para quitação 

[Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 57.127, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge 

Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 27/06/2005; REsp n.º 505.173, 3.ª 

Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 25/05/2004, DJ de 

02/08/2004]. Escoado o prazo, intime-se a parte exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias se manifestar. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 09 de 

novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002669-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CANDIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002669-69.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: FABIANA CANDIDA DA SILVA EXECUTADO: FLAVIO DA 

SILVA CARDOSO VISTOS ETC, Cuida-se de “Cumprimento de Sentença de 

Alimentos” ajuizada por Matheus Silva Cardoso, representado por sua 

genitora Fabiana Candida da Silva, em face de Flavio da Silva Cardoso, em 

síntese, argumentando que o requerido não vem cumprindo com o 

pagamento dos alimentos acordados no processo de código 52932 da 3° 

Vara da Comarca de Jaciara – MT. É o relato necessário. Decido. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, 

pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se 

o executado, no endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, 

pagar os alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de 

efetuar o pagamento, sob pena de protesto da dívida e penhora de bens 

(art. 528, § 1º e 8º, do CPC). Saliento, por oportuno, que as prestações 

alimentícias vencidas durante o trâmite da execução deverão ser incluídas 

no saldo devedor para quitação [Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 

57.127, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 

27/06/2005; REsp n.º 505.173, 3.ª Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, j. em 25/05/2004, DJ de 02/08/2004]. Escoado o prazo, 

intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 09 de novembro de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002842-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES DO REGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO ALVES DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002842-93.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

APARECIDA ALVES DO REGO RÉU: CICERO ALVES DE CARVALHO 

VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios” 

ajuizada por Kaic Alves do Rego e Kauã do Rego Carvalho, representados 

por sua genitora Aparecida Alves do Rego, em face de Cicero Alves 

Carvalho, devidamente qualificados na exordial. Alega que o genitor das 

crianças, ora requerido, não contribui com o desenvolvimento dos 

menores, o que os prejudica no aspecto financeiro, moral, afetivo e 
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educacional. Requer os benefícios da Justiça Gratuita, bem como a 

fixação de alimentos provisórios ao filho. É o relatório. Decido. 1. Da 

Gratuidade da Justiça. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma 

do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

CPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 2. Dos Alimentos Provisórios. 

Tendo em vista a existência de prova pré-constituída de parentesco do 

requerido com os menores Kaic Alves do Rego e Kauã do Rego Carvalho 

(certidão de nascimento anexa), contudo, sem haver maiores informações 

acerca da condição financeira do alimentante, ARBITRO OS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, bem como 50% 

(cinquenta por cento) de todas as despesas extraordinárias, devendo o 

valor ser entregue diretamente à genitora dos menores, mediante recibo, 

ante a ausência de conta bancária para depósito. Cite-se a parte 

requerida para, com fundamento no art. 334 do CPC, comparecer à 

audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, 

caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar 

pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) 

dias de antecedência (art. 334, § 5º CPC) e apresentar sua contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 

344 CPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 09 

de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002539-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MISAEL DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002539-79.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LEILIANE MISAEL DE MORAES RÉU: INSS VISTOS ETC, Trata-se de “Ação 

de Aposentadoria por Invalidez ou Auxilio Doença” ajuizada por Leiliane 

Misael de Mores, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos, almejando o restabelecimento do auxílio 

doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez 

que o seu pedido foi indeferido administrativamente, bem como pleiteia a 

isenção do pagamento das custas processuais, mediante a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Com a inicial juntou documentos. É o 

necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais De plano defiro 

o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 27 de 

Fevereiro de 2019 às 13h45min para realização da perícia. iv) A parte 

requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Cientifique ainda a Sra. perita que 

caso aceite o encargo fica desde já arbitrado para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o 

que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados, bem como levando-se em consideração a distância 

do local para realização dos trabalhos. vii) Nas hipóteses de pedido de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito 

fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) 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. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 
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cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) 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? m) 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? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) 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? p) 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)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Cite-se e Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 12 

de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002558-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON MOURA ELIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MORAES DE SOUZA MOURA ELIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002558-85.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: EDERSON MOURA ELIAS REQUERIDO: ALINE MORAES DE 

SOUZA MOURA ELIAS VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Divorcio 

Litigioso” ajuizada por Ederson Moura Elias, em face de Aline Moraes de 

Souza Moura Elias, em síntese, argumentando que estão separados de 

fato há 01 (um) mês. Alegam que possuem uma filha menor de idade, e 

não possuem bens ou dívidas a partilhar. Requer os benefícios da 

gratuidade da justiça e, no mérito, a decretação do divórcio do casal. É o 

relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º 

da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se a parte requerida para, 

com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à audiência 

conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso não 

tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar pedido de 

cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e apresentar sua contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 

344 NCPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 

12 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002568-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA LUZ COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO GOMES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002568-32.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: VERA LUCIA DA LUZ COSTA REQUERIDO: ALBINO GOMES 

DA COSTA VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Divorcio Litigioso” ajuizada 

por Vera Lucia da Luz Costa, em face de Albino Gomes da Costa, em 

síntese, argumentando estão separados de fato há 28 (vinte e oito) anos. 

Alegam que não possuem filhos menores de idade, não possuem bens, 

tampouco dívidas a partilhar. Requer os benefícios da gratuidade da 

justiça e, no mérito, a decretação do divórcio do casal. É o relato. Decido. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se a parte requerida para, 

com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à audiência 

conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso não 

tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar pedido de 

cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e apresentar sua contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 

344 NCPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 

12 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002718-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON ALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002718-13.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: ROSELI RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: JADSON 

ALVES DE SOUSA VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Divorcio Litigioso” 

ajuizada por Roseli Rodrigues de Souza em face de Jadson Alves de 

Souza, em síntese argumentando estão separados de fato há 20 (vinte) 

anos. Alega que não possuem filhos menores de idade, bens, tampouco 

dívidas a partilhar. Requer os benefícios da gratuidade da justiça e, no 

mérito, a decretação do divórcio do casal. É o relato. Decido. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, 

pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se 

a parte requerida para, com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer 

à audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, 

caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar 

pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) 

dias de antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e apresentar sua contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 

344 NCPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 

12 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002647-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE PAULA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MORAES MADUREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

EVAILDO OSVALDO DE ALMEIDA (CONFINANTES)

LUCINEIDE SANTA INES SILVA DA CRUZ (CONFINANTES)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002647-11.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

SANDRA MARIA DE PAULA ALVES RÉU: RAQUEL MORAES MADUREIRA 

VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Sandra Maria 

de Paula Alves em face de Espolio de Osvaldo da Costa Ferreira, na 

pessoa de Raquel Moraes Madureira, qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser possuidor de um imóvel de propriedade do requerido, há 

12 (doze) anos, identificado como Lote 09, Quadra 228, Bairro Santo 

Antônio, com área de 360.00 m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), situado na Rua Tocantins, n° 1050, Bairro Santo Antônio em 

Jaciara-MT. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º 

da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o requerido via Carta 

Registrada, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 

15 (quinze) dias, consignando que, não contestada a ação, será 

declarada revel (art. 344 e 345 do NCPC). Proceda-se a citação dos 

confinantes do imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, 

devendo o oficial de justiça encarregado das diligências percorrer toda a 

linha de confrontação do imóvel e aí proceder a citação de todas as 

pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do mandado, para 

apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as advertências 

legais. Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, para que 

manifestem interesse na causa, o Município de localização do imóvel, o 

Estado de Mato Grosso e a União Federal, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Cite-se, via edital, 

terceiros e possíveis interessados, na forma da lei. Decorrido o prazo do 

edital, e decorrido o prazo de resposta sem manifestação ou sem 

constituição de causídico pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. 

Nessa hipótese, ante a ausência de manifestação do réu citado por edital 

e a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, hei por bem, desde já, decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador 

especial na pessoa da Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público 

atuante nesta comarca, que deverá ser intimado quanto a esta decisão e 

para se manifestar no prazo legal, ficando consignado que no exercício do 

múnus público não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, 

nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo 

cabível, portanto, defesa genérica, por negativa geral. Oficie-se o Cartório 

Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações 

possessórias envolvendo as partes do presente feito. Dê-se ciência 

pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os atos do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 12 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002620-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA HENRIQUE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDA VICENTE DE JESUS (RÉU)

Outros Interessados:

GEOVANA DA SILVA PINHEIRO (CONFINANTES)

SIRLENI CORDEIRO CARDOSO (CONFINANTES)

MARIA DE LOURDES DE MORAIS SOUSA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002620-28.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JOANA HENRIQUE DE SOUZA RÉU: LAURINDA VICENTE DE JESUS 

VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Joana 

Henrique De Souza em face de Laurinda Vicente de Jesus, qualificados 

nos autos, alegando, em síntese, ser possuidor de um imóvel de 

propriedade do requerido, há 20 anos, identificado como, Lote 06, Quadra 

223, Bairro Santo Antônio, com área de 520,00 m² (quinhentos e vinte 
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metros quadrados) situado na Rua Tocantins, nº 110, Bairro Santo Antônio 

em Jaciara-MT. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 

4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o requerido via Oficial de 

Justiça, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, consignando que, não contestada a ação, será declarada 

revel (art. 344 e 345 do NCPC). Proceda-se a citação dos confinantes do 

imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, devendo o oficial de 

justiça encarregado das diligências percorrer toda a linha de confrontação 

do imóvel e aí proceder a citação de todas as pessoas ali localizadas, 

mesmo que não constem do mandado, para apresentarem resposta, no 

prazo de quinze dias, com as advertências legais. Intimem-se por via 

postal, com aviso de recebimento, para que manifestem interesse na 

causa, o Município de localização do imóvel, o Estado de Mato Grosso e a 

União Federal, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Cite-se, via edital, terceiros e possíveis 

interessados, na forma da lei. Decorrido o prazo do edital, e decorrido o 

prazo de resposta sem manifestação ou sem constituição de causídico 

pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. Nessa hipótese, ante a 

ausência de manifestação do réu citado por edital e a regra legal prevista 

no artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, hei por bem, 

desde já, decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador especial na pessoa 

da Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público atuante nesta comarca, 

que deverá ser intimado quanto a esta decisão e para se manifestar no 

prazo legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se 

aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, nos termos do 

Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

defesa genérica, por negativa geral. Oficie-se o Cartório Distribuidor 

solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações possessórias 

envolvendo as partes do presente feito. Dê-se ciência pessoal ao 

Representante do Ministério Público de todos os atos do processo. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 12 de novembro de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002750-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA MARTINS DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMOSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA (RÉU)

SONIA MARIA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002750-18.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

EDILMA MARTINS DA COSTA RÉU: DEMOSTENES BARBOSA DE 

OLIVEIRA, SONIA MARIA DE OLIVEIRA VISTOS ETC, Trata-se de Ação de 

Usucapião proposta por Edilma Martins da Costa em face de Demostenes 

Barbosa de Oliveira e Sonia Maria de Oliveira, qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, ser possuidor de um imóvel de propriedade dos 

requeridos, há 18 anos, tem a posse de um terreno identificado como Lote 

06, quadra 13, do Loteamento Urbano Jardim Aurora, com área de 401,34 

m² (quatrocentos e um virgula trinta e quatro metros quadrados), Rua das 

Orquídeas, nº 870, Bairro Jardim Aurora, casa pintada, muro rebocado, 

portão de grade, em Jaciara – MT. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o requerido via Carta 

Registrada, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 

15 (quinze) dias, consignando que, não contestada a ação, será 

declarada revel (art. 344 e 345 do NCPC). Proceda-se a citação dos 

confinantes do imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, 

devendo o oficial de justiça encarregado das diligências percorrer toda a 

linha de confrontação do imóvel e aí proceder a citação de todas as 

pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do mandado, para 

apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as advertências 

legais. Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, para que 

manifestem interesse na causa, o Município de localização do imóvel, o 

Estado de Mato Grosso e a União Federal, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Cite-se, via edital, 

terceiros e possíveis interessados, na forma da lei. Decorrido o prazo do 

edital, e decorrido o prazo de resposta sem manifestação ou sem 

constituição de causídico pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. 

Nessa hipótese, ante a ausência de manifestação do réu citado por edital 

e a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, hei por bem, desde já, decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador 

especial na pessoa da Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público 

atuante nesta comarca, que deverá ser intimado quanto a esta decisão e 

para se manifestar no prazo legal, ficando consignado que no exercício do 

múnus público não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, 

nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo 

cabível, portanto, defesa genérica, por negativa geral. Oficie-se o Cartório 

Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações 

possessórias envolvendo as partes do presente feito. Dê-se ciência 

pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os atos do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 12 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002938-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIEL GOMES DE FREITAS OAB: MT18613/O-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/01/2019 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Maria Célia de Brito 

Capato Gestor de Secretaria - Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (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))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010193-03.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VENANCIO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOP. TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS E CARGAS E PRESTADORES 

SERVICOS COM MAQ. E IMPL. AGR. DO VALE DO SAO LOURENCO - 

COOPERTRANSVALE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010193-03.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: AGNALDO VENANCIO ROCHA 

EXECUTADO: COOP. TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS E CARGAS E 

PRESTADORES SERVICOS COM MAQ. E IMPL. AGR. DO VALE DO SAO 

LOURENCO - COOPERTRANSVALE Vistos, etc. A possibilidade de 

desconsideração da personalidade jurídica de associação civil é ainda 

pouco assentada na doutrina e jurisprudência, principalmente em razão de 

suas peculiaridades em comparação às sociedades empresárias, até 

porque, a teor do que dispõe o art. 53, parágrafo único do CC, os 

associados não mantém qualquer vínculo jurídico entre si. Ademais, para 

aplicação do instituto, necessária caracterização do abuso pelo desvio de 

finalidade ou pela confusão patrimonial, condições não estão presentes, e, 

vale dizer, a ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica não basta 

para a desconsideração da personalidade jurídica. Isto posto, indefiro, por 

ora, o pedido da parte exequente, que deverá requerer o que de direito no 

prazo de 10 (dez) dias, mormente para viabilizar a penhora de bens, sob 

pena de extinção e emissão da competente certidão de crédito em seu 

favor. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAIANE ALVES TIZZO (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)

 

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: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Maria Célia de Brito 

Capato Gestor de Secretaria - Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002769-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU CAMPARA BARRAGAN (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: 

24/01/2019 Hora: 10:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Maria Célia de Brito 

Capato Gestor de Secretaria - Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES LOPES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002240-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002240-05.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CRISLAINE OLIVEIRA DA SILVA Vistos, etc. 1. 

Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 

03 (três) dias, nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o 

pagamento, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA 

DE BENS, que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada (art. 

829, § 1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real 

sobre imóvel, eventual cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso 

na penhora, removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os 

depositem com a parte exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação. 4. Após a lavratura de termo ou do auto de penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do 

nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do 

artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em 

caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. Deixo 

de fixar honorários advocatícios em favor do(a) d. advogado(a) da parte 

credora, uma vez que incabíveis nesta fase, segundo inteligência dos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 8. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as 

demais providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002265-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN GABRIELA BLOCK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002265-18.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: KAREN GABRIELA BLOCK Vistos, etc. 1. Cite-se 

a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o pagamento, 

o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA DE BENS, 

que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada (art. 

829, § 1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real 

sobre imóvel, eventual cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso 

na penhora, removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os 

depositem com a parte exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação. 4. Após a lavratura de termo ou do auto de penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do 

nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do 

artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em 

caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. Deixo 

de fixar honorários advocatícios em favor do(a) d. advogado(a) da parte 

credora, uma vez que incabíveis nesta fase, segundo inteligência dos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 8. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as 

demais providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002302-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA CAVALARI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002302-45.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: SANDRA REGINA CAVALARI - 

ME EXECUTADO: GLEICE PEREIRA SILVA Vistos. Em quinze dias, traga a 

parte exequente comprovante ATUALIZADO de seu enquadramento fiscal 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, sem o que não está 

legitimada a demandar no Juizado Especial Cível, sob pena de extinção. No 

mesmo prazo, a teor do que dispõe o art. 9, do CPC, faculto a credora se 

manifestar sobre a prescrição da pretensão executória (vencida há mais 

de três anos) e a ausência de título executivo exigível ante a não 

indicação de a quem e onde se deve pagar. Decorrido o prazo, com ou 

sem resposta, conclusos para decisão. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002487-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PEGO PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002487-83.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME EXECUTADO: VANESSA PEGO PAIVA Vistos. Em quinze dias, 

traga a parte exequente comprovante ATUALIZADO de seu 

enquadramento fiscal como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

sem o que não está legitimada a demandar no Juizado Especial Cível, sob 

pena de extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA CRISTINE OLIVEIRA NOGUEIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000725-32.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: KARLA CRISTINE OLIVEIRA NOGUEIRA ALVES Vistos, etc. 

Inadmissível a suspensão da execução antes da citação da parte 

adversa, pelo que indefiro o pleito. Assim, diga a exequente o que de 

direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, consignando que 

eventual desistência não obsta nova propositura acaso não cumprido o 

suposto acordo entabulado entre as partes extrajudicialmente, ressalvada 

ocasião de prescrição da pretensão executória, etc. Decorrido o prazo 

com ou sem resposta, conclusos. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002508-59.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT0015374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002508-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SILVANA ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SERGIO MAGALHAES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT0015374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002509-44.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BRUNO SERGIO MAGALHAES 

ABREU REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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 
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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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002082-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA PEREIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002082-47.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ZENILDA PEREIRA SAMPAIO 

REQUERIDO: RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME, INVEST - 

FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP Vistos, etc. Intime-se INVEST - Fomento 

Mercantil Ltda. - EPP a se manifestar, caso queira e no prazo de cinco 

dias, sobre a desistência quanto à coreclamada. Decorrido o prazo sem 

oposição, deverão as partes, ainda, ser intimadas a manifestar interesse 

na produção de provas, especificando e justificando a necessidade, sob 

pena de indeferimento, no prazo comum de cinco dias. Após conclusos 

para decisão/sentença. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000195-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000195-28.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: RURALDO NUNES MONTEIRO 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

pessoalmente o credor a pleitear medidas que entender cabíveis no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002604-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO DE OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002604-74.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCIVALDO DE OLIVEIRA 

ABADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002605-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO DE OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002605-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCIVALDO DE OLIVEIRA 

ABADE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao 

poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 
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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

Intimação 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))

 

Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto no evento ID 

16457252, bem como, o preparo foi protocolado tempestivamente. Assim, 

em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e Capítulo 2, Seção 17, Item 

2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002970-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAZIEL RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002970-16.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAZIEL RODRIGUES SANTOS 

REQUERIDO: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Vistos. 1. Depois de detido 

exame dos autos, chego à conclusão que procede a tutela de urgência 

para exclusão de inscrição do nome da parte reclamante dos cadastros 

de Órgãos de Proteção ao Crédito, notadamente, diante da documentação 

apresentada em harmonia com os argumentos levantados e a 

possibilidade de reversão dos efeitos da decisão a qualquer tempo. 

Outrossim, o perigo da situação ou risco ao resultado útil do processo se 

mostra evidente, pois, no caso, a parte requerente está a sofrer 

restrições em seu crédito, o que lhe trará diversos prejuízos, razões pela 

qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja notificada a parte reclamada 

a não incluir o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, 

SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de 

crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa 

imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado em razão deste 

débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência 

pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

cite-se a requerida para os atos desta ação e, intime-a da presente 

decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se 

as demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000905-48.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Vistos, 

etc. Em princípio, incumbe à parte reclamante a indicação do endereço da 

parte requerida: Lei n. 9.099/95, art. 14, §1º, I. A pesquisa de endereços 
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pelo Poder Judiciário somente é possível em hipóteses excepcionais, é 

dizer, quando a parte interessada demonstrar que esgotou os meios 

disponíveis para localizar a parte adversa. Com efeito, são diligências que 

extrapolam a precípua função de entrega da prestação jurisdicional, sendo 

certo que, em tempos de duração razoável do processo, as partes 

também possuem obrigações a cumprir em prol da celeridade processual. 

No caso em crivo, não obstante, a postulante demonstrou que realizou 

diligências para localizar a parte adversa, além do que o número de ações 

em tramite contra a parte adversa, também pendentes de citação, 

autorizam a presunção de que se esgotaram todos os meios a seu 

alcance para viabilizar o prosseguimento do feito. Diante disso, DEFIRO as 

diligências postuladas, para fins de pesquisa de endereço da parte junto 

aos sistemas eletrônicos disponíveis. Aguarde-se o resultado das 

diligências em Cartório. Em caso de resultado positivo, expeça-se desde 

logo carta de citação/intimação para o ato aprazado/redesignado. Do 

contrário, intime-se a parte requerente a se manifestar no prazo 

impreterível de quinze dias, indicando endereço para citação sob pena de 

extinção. Prestada a caução, tome-se por termo e seja oficiado o órgão de 

proteção ao crédito a realizar baixa imediata na restrição, desde que tenha 

sido ocasionado em razão do dénito discutido, até determinação judicial em 

contrário, sob pena de desobediência pelo não cumprimento. INDEFIRO 

desde já, o pedido de citação por edital, vez que incabível no Procedimento 

Sumaríssimo, podendo a parte optar pela Justiça Comum. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002241-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE OLIVEIRA GOMES GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002241-87.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LUCIANA DE OLIVEIRA GOMES GONCALVES 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam 

a realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, 

cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 

Tendo em vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001064-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001064-25.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ISABEL FERREIRA BARCELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Deixo de acolher o 

pleito da parte executada (id. 16117850), porque além de intempestivo 

(certidão - id. 16119278), verifica-se que a liquidação do crédito foi 

realizada pelo Departamento Auxiliar da Presidência do e. TJMT (id. 

11801935), ao contrário do que alega a d. Procuradoria. Considerando, 

aliás, que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC. Intimem-se. 

Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000750-21.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA CUNHA OAB - SP282071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO OAB - MT0006349A 

(ADVOGADO(A))

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO 

SAVIO DA VEIGA CARLOTA PROCESSO n. 1000750-21.2018.8.11.0018 

Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: [Guarda, Regime de Bens Entre os 

Cônjuges]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: FABRICIA 

GIACHETO LUCHESI Endereço: Rua Porto Alegre, 695 S, Centro, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCELO FERRARI 

Endereço: Estrada Rodolfo Ferro, KM 50, Fazenda Araputanga, Zona 

Rural, JUARA - MT - CEP: 78575-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

do PATRONO DA PARTE AUTORA acerca da juntada de contestação da 

parte requerida conforme documentos vinculados, para querendo 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO, no prazo legal.. JUARA, 13 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 2093 Nr: 1005-60.1999.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Autolatina Leasing S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Fernandes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Ante o retorno dos autos intimo o patrono do autor, para requerer o que 

direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65482 Nr: 2635-29.2014.811.0018

 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: Alex Gardes - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facilita Correspondente Fiscal e Administrativo 

Ltda - ME - NIPOFLEX, Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giana Vanessa Micheletti - 

OAB:13007, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:INTIMAÇÃO

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Facilita Correspondente Fiscal 

e Administrativo Ltda - Me - Nipoflex, CNPJ: 10140731000196, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Tenente Coronel Duarte, Nº 312, Bairro: 

Centro, Cidade: Cuiabá-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Destarte, o contrato de fls. 45/47 não esclarece para o autor 

com clareza se trata-se de empréstimo consignado em cartão de crédito 

ou consignado tradicional, não constando também os requisitos essenciais 

do contrato de empresta, havendo onerosidade excessiva para o 

consumidor.

Por fim, resta configurado o dano moral sofrido pela parte autora, com 

fundamento na ausência de informações e deslealdade contratual. Tal 

dano imaterial deve ser mensurado de acordo com as peculiaridades do 

caso concreto, sempre levando em consideração o princípio da 

proporcionalidade.

Por todo o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE, confirmando a tutela antecipada, 

para:

a) ANULAR o negócio jurídico firmado na modalidade “empréstimo 

consignado em cartão de crédito adequando a relação contratual 

conforme alegada na inicial, ou seja, como empréstimo consignado próprio, 

de modo que são devidos ao autor, com exclusão das parcelas já 

quitadas, o pagamento das 17 (dezessete) parcelas fixadas em R$ 185,89 

(cento e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), acrescidas de 

correção monetária.

 b) CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento de danos 

morais que arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverão ser 

atualizados, incidindo os juros moratórios a partir do evento danoso (data 

da distribuição da ação) no percentual de 1% (um por cento), e correção 

monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, 

atualizada pelo INPC.

Deixo de condenar as requeridas à restituição em dobro dos valores já 

pagos, eis que realmente são devidos à título de empréstimo consignado e 

tendo em vista que a quantia paga será descontado do que o autor ainda 

deve no empréstimo.

 Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento das custas processuais, 

bem como em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

 P.R.I.

Após o transito em julgado, remetam-se os autos para o arquivo com as 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60782 Nr: 3398-64.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Holanda Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de 

VALDINEI HOLANDA MORAES, ambos qualificados na inicial.

Considerando a inércia da parte autora que, embora intimada 

pessoalmente, deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o 

abandono do feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito, 

conforme determina o art. 485, §1º, do CPC/2015.

Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC/2015.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais. Sem 

condenação a honorários advocatícios.

 P.R.I

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55301 Nr: 1502-20.2012.811.0018

 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: Rita Bonifácio Prachedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elizeu Gomes dos Santos - repres. 

Por Zenir Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.023, §2º do CPC, determino a intimação da parte 

requerida para querendo se manifestar quanto ao recurso de embargos 

de declaração de fls. 105/106, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 15791 Nr: 1445-46.2005.811.0018

 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: M. D. Pestana Transportes-ME, Milton Dias Pestana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por M.D. 

PESTANA TRANSPORTE-ME e MILTON DIAS PESTANA em desfavor de 

DONIZETE REGUINE GONÇALVES, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 104 as partes informaram que não possuem mais interesse no 

prosseguimento do feito, pugnando assim, pela desistência da ação.

É o relatório. Decido.

Diante disso, HOMOLOGO o pedido de desistência das partes e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do CPC/2015.

Dispenso as partes do pagamento das custas processuais se houver, nos 

termos do artigo 90, §3º, do CPC/2015, "se a transação ocorrer antes da 

sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes".

P.R. Intime-se por DJE.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59649 Nr: 2186-08.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anelita Matias Aleixo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Eldorado Ltda, Expresso Juara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, vera - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andressa Calvoso de 

Carvalho Mendonça - OAB:6.173 OAB/MT, RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 5.985, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A

 Vistos etc.

Considerando o termo de acordo anexado às fls. 430/431, em que as 

partes informam que houve acordo relacionado ao débito do presente 

feito, sem delongas, ressalvados má-fé, conluio, fraude ou simulação, 

HOMOLOGO o acordo supramencionado para que surta seus efeitos, e 

por consequência, suspendo o processo até a data da última parcela em 

01/04/2019.

Transcorrido o prazo necessário para o executado cumprir a obrigação, 

conforme acordo entabulado entre as partes, no caso de não cumprimento 

da obrigação, intime-se a parte exequente para manifestar o que de direito 

no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26956 Nr: 4932-53.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caiado Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Regina Ferreira Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Nogueira de Souza 

Macedo - OAB:238706/SP, ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 99, verso, quanto à busca de endereço pelos 

Sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Caso seja localizado o endereço da parte executada, cite-se.

Sendo negativo, intime-se o exequente para manifestar, no prazo legal, 

sob pena de extinção do feito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61736 Nr: 4356-50.2013.811.0018

 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 Antonio da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araújo & Albert Araújo Ltda, Premix 

Manufaturação de Produtos para Alimentação Animal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Cordeiro de Almeida - 

OAB:161.995/SP, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A, 

Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT

 Vistos etc.

A parte requerente interpôs o presente recurso de Apelação em seu duplo 

efeito (art. 1.012 NCPC), para conhecimento da matéria fática e jurídica ao 

Juízo ad quem.

Considerando a apresentação das contrarrazões às fls. 268/278 e 

279/286, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70747 Nr: 1656-33.2015.811.0018

 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: Luzinete Clemente Rodrigues, Juarez Ribeiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

ponto controvertido o alegado na inicial. Assim sendo, nos termos do art. 

357, inciso V, do CPC/2015 e para solução do mérito da causa, DESIGNO 

audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal da parte 

autora e oitiva de testemunhas para o dia 27 de março de 2019, às 

14h00min. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o 

prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas 

a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob 

pena de preclusão. ...INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos do 

§1º, do artigo 357, do CPC/2015. Providencie-se o necessário para a 

realização do ato. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 1503-97.2015.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Garutti de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thainara Jessica da Silva Aued - OAB:24598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ZANIN - OAB:24478

 Intimar o patrono da parte requerida, acerca da Juntada de Informações 

de folhas 139/140, onde informa a redesignação de audiência para 

inquirição da testemunha.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93536 Nr: 3454-58.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. G. Batelo Móveis ME, Silvana Aparecida 

Garbin Batelo, Luiz Donizete Batelo

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

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 3454-58.2017.811.0018 - Código: 93536 - Número/Ano: 0/2017

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

EXECUTADOS: S.A.G. BATELO MÓVEIS – ME; SILVANA APARECIDA 

GARBIN BATELO e LUIZ DONIZETE BATELO

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 29 de novembro de 2018, a partir das 13:00 horas, 

por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 29 de novembro de 2018, a partir das 14:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da 

avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: No Fórum, sito à Rua Anita 

Gar ibaldi ,  s/nº,  Centro,  Juara/MT e através do s i te 

www.balbinoleiloes.com.br

DESCRIÇÃO DO BEM: Um moinho de faca para reciclagem de plástico, 3 

facas, motor de 25cv, em perfeito estado de conservação e em pleno 

funcionamento.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 15 de dezembro de 

2017.

DEPOSITÁRIO: LUIZ DONIZETE BATELO, Rua Rondônia, nº 87, Bairro 

Aeroporto, Juara/MT.

ÔNUS: Nada consta.

VALOR DO DÉBITO: R$ 33.480,60 (trinta e três mil quatrocentos e oitenta 

reais e sessenta centavos), em 19 de junho de 2017.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº. 022; Luiz Balbino 

da Silva, Famato nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Famato nº. 67/2013 

e Jucemat nº. 029.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 
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cento) do valor da arrematação, em caso de venda. Em caso de 

adjudicação ou remição, arbitro honorários em 2,5% (dois e meio por 

cento), sobre o valor da avaliação a ser pago pelo exequente ou 

executado, respectivamente, limitado ao valor máximo de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais).

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

PARCELAMENTO: 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.

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.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 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.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados S.A.G. BATELO 

MÓVEIS – ME, na pessoa do seu Representante Legal; SILVANA 

APARECIDA GARBIN BATELO e LUIZ DONIZETE BATELO, 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.

Juara/MT, 09 de outubro de 2018.

FABRICIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103758 Nr: 8625-93.2017.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros Bradesco 

Seguradora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10.105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da juntada de Carta Precatória. Ref: 12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75169 Nr: 3759-13.2015.811.0018

 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: Rosineide da Cruz Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Médica São Lucas Ltda, Marcos 

Marrafon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: barbara Gorsk - OAB:, 

Camila Torres de Brito - OAB:, Élcio Lima do Prado - OAB:4.757/MT, 

Ilton Norberto Filho - OAB:43824/PR, Isabela Marrafon - 

OAB:8565/MT, rodrigo eduardo camargo - OAB:, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 Proceder a intimação da parte autora para manifestação quanto a certidão 

do oficial de justiça mencionada na ref. 49, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64905 Nr: 2176-27.2014.811.0018

 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: Rosani Sereia

 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, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal, 

considerando que os autos foram remetidos com Vista a procuradoria 

municipal em 03/02/2017, retornando a este juízo em 29/08/2017 sem 

qualquer manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64846 Nr: 2119-09.2014.811.0018

 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: Neide Alves dos Santos

 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 do autor, da juntada de folhas 99/121.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16911 Nr: 2530-67.2005.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metosa do Brasil - Comercial Importadora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis José Gugelmin 

Distéfano - OAB:21.656/PR, Deiva Lúcia Canali - OAB:12.995/PR

 Intimar o patronos das partes da juntada de informações de folhas 

351/352.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33591 Nr: 1234-68.2009.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Wathier Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - 

OAB:Mat. 1635577-Pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono do executado, da juntada de folhas 136/144.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24187 Nr: 2149-88.2007.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUATUR- Juara Turismo e Viagens Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 2149-88.2007.811.0018 - Código: 24187 - Número/Ano: 

533/2007

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JUARA

EXECUTADOS: JUATUR – JUARA TURISMO E VIAGENS LTDA.

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 29 de novembro de 2018, a partir das 13:00 horas, 

por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 29 de novembro de 2018, a partir das 14:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da 

avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: No Fórum, sito à Rua Anita 

Gar ibaldi ,  s/nº,  Centro,  Juara/MT e através do s i te 

www.balbinoleiloes.com.br

DESCRIÇÃO DO BEM: Um Veículo Volkswagen Santana 2000MI, ano e 

modelo 1997, cor azul, à gasolina.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 11.681,43 (onze mil seiscentos e oitenta e um reais 

e quarenta e três centavos), em 29 de junho de 2012.

 DEPOSITÁRIO: VALTER LUIZ LAURO, Avenida Dona Nilza, nº 891, Gleba 

Taquaral, Lote 130, Juara/MT.

ÔNUS: Eventuais constantes junto ao Detran/MT.

O arrematante fica ciente de que além de possíveis ônus perante o 

DETRAN, poderá haver outras restrições Judiciais originárias de outras 

Varas que poderão ocasionar a demora no registro da Carta de 

Arrematação. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela 

verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois 

pode haver novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua 

realização. E isso pode ocasionar em demora para liberar a documentação 

do veículo. Os impedimentos para registro do veículo devem ser 

informados no processo para as devida providências.

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.885,00 (seis mil oitocentos e oitenta e cinco 

reais), em 05 de agosto de 2013.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº. 022; Luiz Balbino 

da Silva, Famato nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Famato nº. 67/2013 

e Jucemat nº. 029.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação, em caso de venda. Em caso de 

adjudicação ou remição, arbitro honorários em 2,5% (dois e meio por 

cento), sobre o valor da avaliação a ser pago pelo exequente ou 

executado, respectivamente, limitado ao valor máximo de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais).

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

PARCELAMENTO: 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.

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.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 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.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimada a executada JUATUR – JUARA 

TURISMO E VIAGENS LTDA., na pessoa do 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.

Juara/MT, 09 de outubro de 2018.

FABRICIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 938 Nr: 84-72.1997.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS E. PRADO RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 84-72.1997.811.0018 - Código: 938 - Número/Ano: 54/2006

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(A)(S): CARLOS E. PRADO RUIZ

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 29 de novembro de 2018, a partir das 13:00 horas, 

por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 29 de novembro de 2018, a partir das 14:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da 

avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: No Fórum, sito à Rua Anita 

Gar ibaldi ,  s/nº,  Centro,  Juara/MT e através do s i te 

www.balbinoleiloes.com.br

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote urbano 14B, da Quadra nº. 92, com 

área de 210,00m² (duzentos e dez metros quadrados), localizado na Rua 

Nelson Taborda Lacerda esquina com a Avenida Rio Arinos, Lado W, 

matriculado sob o nº. 1.326 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Juara/MT.

AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em 16 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 440 de 683



de janeiro de 2014.

AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL ATUALIZADA: R$ 260.703,17 (duzentos e 

sessenta mil, setecentos e três reais e dezessete centavos), em outubro 

de 2018.

DEPOSITÁRIO: CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ

ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

VALOR DO DÉBITO: R$ 181.662,48 (centos e oitenta e um mil, seiscentos 

e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), 01/06/2016.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº. 022; Luiz Balbino 

da Silva, Famato nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Famato nº. 67/2013 

e Jucemat nº. 029.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação, em caso de venda. Em caso de 

adjudicação ou remição, arbitro honorários em 2,5% (dois e meio por 

cento), sobre o valor da avaliação a ser pago pelo exequente ou 

executado, respectivamente, limitado ao valor máximo de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais).

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

PARCELAMENTO: 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.

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.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 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.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado CARLOS E. PRADO 

RUIZ na pessoa de seu Representante Legal CARLOS EDUARDO PRADO 

RUIZ, 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.

Juara/MT, 29 de outubro de 2018.

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34632 Nr: 2200-31.2009.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Gonçalves Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca do desarquivamento do presente 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40685 Nr: 1136-15.2011.811.0018

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

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

 PARTE AUTORA: Marilene Teresinha Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, juntada de Exceção de Pré-executividade de 

folhas 178/192.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36215 Nr: 380-40.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVAL - Distribuidora Ltda, Roberto Sachetti, 

José Carlos Costa, Maria Aparecida Alécio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 380-40.2010.811.0018 - Código: 36215 - Número/Ano: 87/2010

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.

EXECUTADOS: DISVAL DISTRIBUIDORA LTDA.; ROBERTO SACHETE; 

MARIA APARECIDA ALÉCIO e JOSÉ CARLOS COSTA

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 29 de novembro de 2018, a partir das 13:00 horas, 

por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 29 de novembro de 2018, a partir das 14:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da 

avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: No Fórum, sito à Rua Anita 

Gar ibaldi ,  s/nº,  Centro,  Juara/MT e através do s i te 

www.balbinoleiloes.com.br

DESCRIÇÃO DO BEM: Lote nº 11, da quadra nº 191, com área de 525m², 

do loteamento denominado Cidade Juara, situado na Comarca de 

Jurara/MT, com os seguintes limites e confrontações: ao NE com a Data 

10, com 15 metros; ao SO com a Rua 3, Pedro Dias, com 15 metros, ao SE 

com a Data 12, com 35 metros; e finalmente, ao NO com a Data 8, com 35 

metros. Imóvel matriculado sob o nº 3.826 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Juara/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em 27 de maio de 

2014, atualizado para R$ 51.552,85 (cinquenta e um mil quinhentos e 

cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), em outubro de 2018.

 DEPOSITÁRIO: ROBERTO SACHETTI, Rua José Pedro Dias, nº 341, centro, 

Juara/MT.

ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

VALOR DO DÉBITO: R$ 47.884,70 (quarenta e sete mil oitocentos e oitenta 

e quatro reais e setenta centavos), em 15 de fevereiro de 2010.
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LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº. 022; Luiz Balbino 

da Silva, Famato nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Famato nº. 67/2013 

e Jucemat nº. 029.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação, em caso de venda. Em caso de 

adjudicação ou remição, arbitro honorários em 2,5% (dois e meio por 

cento), sobre o valor da avaliação a ser pago pelo exequente ou 

executado, respectivamente, limitado ao valor máximo de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais).

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

PARCELAMENTO: 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.

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.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 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.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimada a executada DISVAL 

DISTRIBUIDORA LTDA., na pessoa do seu Representante Legal, ROBERTO 

SACHETE; MARIA APARECIDA ALÉCIO e JOSÉ CARLOS COSTA 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.

Juara/MT, 09 de outubro de 2018.

FABRICIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59212 Nr: 1729-73.2013.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Simião Pigaiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS., 

Silveria Pigaiani da Silva, Irene Pigaiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos, etc.

Considerando o pedido de habilitação nos autos, nos termos do art. 313, 

§1º e, art. 689, ambos do CPC/2015, SUSPENDO O PROCESSO pelo prazo 

de trinta (30) dias, para que seja providenciada a substituição processual 

do espólio ou dos sucessores da parte falecida, na forma do artigo 687 e 

seguintes do CPC/2015.

Ante o pedido de habilitação às fls. 119/121 formulado pelo patrono da 

requerente, nos termos do art. 690, do CPC/2015, CITEM-SE os herdeiros 

do de cujus, Sra. Francisca Simião Pigaiani para se pronunciar em 5 

(cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e CONCLUSOS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000931-22.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM VENANCIO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PICCIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo nº 1000931-22.2018.811.0018 DECISÃO Compulsando 

os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante do pagamento 

de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de hipossuficiência 

para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual deixo de 

receber a inicial. Dessa forma, intime-se a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos 

comprovantes de pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa ou 

ainda comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do NCPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27443 Nr: 5414-98.2007.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pavesi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

INDEFIRO o pleito da parte autora de fls. 159/161, eis que não consta nos 

autos contrato de honorários advocatícios.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89871 Nr: 1573-46.2017.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL GREEN POWER SALTO DO APIACÁS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 
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OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 (...) É entendimento assente que a fiança bancária e o seguro garantia 

judicial se equiparam, proporcionando certa compatibilização entre os 

princípios da máxima eficácia da execução para o exequente e o princípio 

da menor onerosidade para o executado. Com isso, em tese, não haveria 

qualquer empecilho na substituição da depósito em dinheiro, pelo seguro 

garantia, tal como deferido na medida cautelar fiscal em anexo.Contudo, 

diante do cenário acima narrado, com pedido expresso da própria 

executada de “desoneração da empresa Seguradora” (f. 172/173), se 

torna impossível a liberação dos valores que garantem a execução.Diante 

desse contexto fático, entendo pela impossibilidade da substituição do 

dinheiro depositado em juízo por seguro garantia judicial. Nesse sentido:

(...) FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro a petição de f. 172/173 (ref: 

46), desonerando a empresa seguradora, tal como requerido pela 

executada.OUTROSSIM, defiro parcialmente o pedido de f. 203/204 (ref: 

54), determinando a liberação dos valores que excedam o valor 

executado, consoante a nova CDA juntada aos autos, à f. 

178.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36892 Nr: 1060-25.2010.811.0018

 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: Ivone Ottenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O

 Intimar o patrono da parte requerida acerca da data audiência designada 

para o dia 07.02.2019, às 13h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36892 Nr: 1060-25.2010.811.0018

 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: Ivone Ottenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O

 Nos termos da legislação vigente e o contido no r. despacho do CIA 

0097963-98.2018, onde foi deferido o pedido de afastamento do 

Magistrado na referida data, REDESIGNO a audiência anteriormente 

marcada para a data de 07.02.2019, às 13h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89869 Nr: 1571-76.2017.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 (...) É entendimento assente que a fiança bancária e o seguro garantia 

judicial se equiparam, proporcionando certa compatibilização entre os 

princípios da máxima eficácia da execução para o exequente e o princípio 

da menor onerosidade para o executado. Com isso, em tese, não haveria 

qualquer empecilho na substituição do depósito em dinheiro, pelo seguro 

garantia, tal como deferido na medida cautelar fiscal em anexo.Contudo, 

diante do cenário acima narrado, com pedido expresso da própria 

executada de “desoneração da empresa Seguradora” (f. 133/134), se 

torna impossível a liberação dos valores que garantem a execução.Diante 

desse contexto fático, entendo pela impossibilidade da substituição do 

dinheiro depositado em juízo por seguro garantia judicial. Nesse sentido:

(...) FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro a petição de f. 133/134 (ref: 

36), desonerando a empresa seguradora, tal como requerido pela 

executada.OUTROSSIM, defiro parcialmente o pedido de f. 153/155 (ref: 

41), determinando a liberação dos valores que excedam o valor 

executado, consoante a nova CDA juntada aos autos, à f. 

142.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98929 Nr: 6139-38.2017.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudmira Lieber de Araújo Cazella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e o contido no r. despacho do CIA 

0097963-98.2018, onde foi deferido o pedido de afastamento do 

Magistrado na referida data, REDESIGNO a audiência anteriormente 

marcada para a data de 07.02.2019, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34330 Nr: 1893-77.2009.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e o contido no r. despacho do CIA 

0097963-98.2018, onde foi deferido o pedido de afastamento do 

Magistrado na referida data, REDESIGNO a audiência anteriormente 

marcada para a data de 07.02.2019, às 16h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61390 Nr: 4000-55.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozires Cunha Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Takaaki Hosoume, Nobre Seguradora do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Emilia Gonçalves de 

Rueda - OAB:23.748-PE, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Nos termos da legislação vigente e o contido no r. despacho do CIA 

0097963-98.2018, onde foi deferido o pedido de afastamento do 

Magistrado na referida data, REDESIGNO a audiência anteriormente 

marcada para a data de 07.02.2019, às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30938 Nr: 106-13.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e o contido no r. despacho do CIA 
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0097963-98.2018, onde foi deferido o pedido de afastamento do 

Magistrado na referida data, REDESIGNO a audiência anteriormente 

marcada para a data de 07.02.2019, às 17h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61390 Nr: 4000-55.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozires Cunha Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Takaaki Hosoume, Nobre Seguradora do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Emilia Gonçalves de 

Rueda - OAB:23.748-PE, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Intimar os patronos das partes acerca da data audiência designada para 

o dia 07 de fevereiro 2019, às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98929 Nr: 6139-38.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudmira Lieber de Araújo Cazella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da data audiência designada 

para o dia 07.02.2019 , às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23191 Nr: 1374-73.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Birnfeld, Iraci Fuhr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TEIXEIRA DA 

FONSECA - OAB:8393, MarcioTeixeira da Fonseca - OAB:15.127, 

Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud de fls. 112, determinando a efetivação do bloqueio nas contas 

da parte executada, no montante indicado na memória de cálculo de fls. 

115. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da operação;b) 

Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, lavre-se 

o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta única. 

Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias.c) 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;d) Após, intimem-se o executado, que poderá apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);e) Apresentada 

a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 

igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 

dias.f) Em caso de bloqueio positivo, proceda-se conforme determinado 

pelo CNJ no Provimento n. 68 de 3 de maio de 2018.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40995 Nr: 1435-89.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alécio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taísa Esteves Matsubara 

Sanches - OAB:11360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud de f. 62, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da 

parte executada, no montante indicado na memória de cálculo de f. 63-v. 

Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da operação;b) 

Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, lavre-se 

o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta única. 

Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;c) 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;d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar 

embargos em 30 dias (art. 16 da LEF);e) Apresentados os embargos, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em igual prazo 

(art. 17 da LEF). Não havendo embargos, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 (cinco) dias.f) Em caso de bloqueio positivo, proceda-se 

conforme determinado pelo CNJ no Provimento n. 68 de 3 de maio de 

2018.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63456 Nr: 871-08.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Pilocelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Augusto Streit

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de fls. 31, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de fls. 08, anexado com a exordial, eis que o exequente não anexou o 

valor atualizado com o pedido de bloqueio. Para tanto, determino:a) 

Junte-se aos autos cópia da operação;b) Efetivado o bloqueio com 

sucesso, independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a 

transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o 

exequente em 05 dias;c) 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;d) Após, intimem-se o 

executado, que poderão apresentar impugnação (art. 854, § 3º do CPC).e) 

Apresentada impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.f) Em caso de bloqueio positivo, proceda-se conforme 

determinado pelo CNJ no Provimento n. 68 de 3 de maio de 2018.Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-93.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA SUPERAVIT BILAC LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 30/01/2019 13:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-04.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DA SILVA CAMPOS ME - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010493-04.2016.8.11.0018. 
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REQUERENTE: SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA AMERICO REQUERIDO: 

EDVALDO DA SILVA CAMPOS ME - ME DESPACHO Antes de apreciar o 

pedido de penhora online, determino que seja intimado o exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco)dias, apresente planilha atualizada do debito, 

acrescido de multa de 10% prevista no artigo 523,§ 1 do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-68.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. MANTOVANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do endereço atualizado 

do(a) promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-21.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PINTOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 23/01/2019 09:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

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))

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte recorrida para apresentação de 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal.

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))

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte recorrida para apresentação de 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010234-77.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo 

legal, da petição e documentos de ID 16431623.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 113714 Nr: 4592-26.2018.811.0018

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luciane Borba Azoia Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraldo Francisco Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o CIA 0097963-98.2018.811.0000, cancelo a audiência dos 

autos, fazendo-o concluso para designação de audiência de instrução, 

conforme disponibilidade de pauta desse Juizado Especial.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103224 Nr: 8390-29.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuel Borges de Brito, Juliano Bezerra 

Pereira, Leandro Borges Soares, Tulio da Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, Enoque Sampaio - OAB:19.120, 

Lauro Gonçalo da Costa - OAB:15304

 DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar os 

acusados EMANUEL BORGES DE BRITO, JULIANO BEZERRA PEREIRA, 

LEANDRO BORGES SOARES E TULIO DA SILVA JESUS, já qualificados, 

como incursos nas penas do artigo 2°, § 1°, da Lei n° 12.850/13.

 Condeno, ainda, os acusados EMANUEL BORGES DE BRITO, JULIANO 

BEZERRA PEREIRA E LEANDRO BORGES SOARES pela prática do crime 

de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de duas ou mais 

pessoas, absolvendo o acusado TULIO DA SILVA JESUS dessa 

acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 112707 Nr: 4167-96.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selmo Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ademais, a defesa sequer suscitou a existência de hipóteses de 

absolvição sumária descritas no artigo 397 do CPP.Portanto, não sendo o 

caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 2019, às 15h00min. 

Intimem-se 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 e a Defensoria 

Pública.Oficie-se a autoridade policial para colacionar aos autos exame de 

corpo de delito do ofendido.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64214 Nr: 1565-74.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Nunes Bezerra, Juliano Garutti de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Rodrigo 

Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Autos nº 1565-74.2014.811.0018 - Cód. 64214

Denunciado: Orivaldo Nunes Bezerra e Juliano Garutti de Oliveira

Vistos etc,

Nos termos do art. 89, §§ 3º e 4º da Lei nº 9.099 /95, a suspensão 

condicional do processo será obrigatoriamente revogada quando o 

beneficiário for processado por outro crime, no decorrer do período de 

prova, ou na ausência de reparação do dano sem motivo justificado, 

sendo a revogação facultativa nas hipóteses em que for processado por 

contravenção penal no curso do prazo ou descumprir qualquer outra 

condição estabelecida.

 Observa-se que o denunciado Orivaldo Nunes Bezerra apesar de não ter 

comparecimento regularmente em Juízo, mesmo após o exaurimento do 

prazo, continuou comparecendo em Juízo.

Desta forma, pelos motivos expostos acima deixo de revogar a suspensão 

condicional do processo e prorrogo o período de prova durante um ano, 

devendo o denunciado ser advertido em seu próximo comparecimento que 

não cabe a ele decidir em quais meses deseja comparecer em Juízo, 

cabendo-lhe comparecer mensalmente, conforme determinado em 

audiência.

Quanto ao acusado Juliano, aguarde-se a devolução das cartas 

precatórias encaminhada para oitiva das testemunhas de defesa.

Cumpra-se.

Às providências.

 Juara/MT, 09 de novembro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 66100 Nr: 3116-89.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar 

suas alegaçoes finais conforme ref 66.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 38820 Nr: 2844-37.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Ferreira de Brito, Maria José Anacleto 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT

 Autos nº 2844-37.2010.811.0018 - Cód. 38820

Denunciadas: Maria Ferreira de Brito e Maria José Anacleto de Souza

Vistos etc,

Determino a intimação pessoal da acusada Maria José Anacleto de Souza 

da sentença de pronúncia, com a devida abertura de prazo para 

interposição de recurso.

Tendo em vista o conflito de teses defensivas, nomeio em favor da 

acusada Maria José Anacleto de Souza, o advogado Dr. André Rodrigo 

Schneider, cuja verba honorária será fixada por ocasião da sentença.

Cumpra-se.

Às providências.

 Juara/MT, 09 de novembro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 66021 Nr: 3064-93.2014.811.0018

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Edna Michelan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Gomes de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 Queixa-crime:

Autos n.º 3064-93.2014.811.0018 - Cód. 66021

Vistos etc.

Intime-se o querelante para, no prazo de cinco dias, recolher as custas do 

processo, sob pena de extinção do feito sem resolução mérito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juara, 09 de novembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001596-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIPA MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

GERALDO LARA DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA GORETTE COGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELDINALDO NUNES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001596-17.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ARIPA 

MADEIRAS LTDA - EPP, MARIA GORETTE COGO, GERALDO LARA DA 

SILVA TERMO DE AUDIÊNCIA Aos doze dias do mês de Novembro do ano 

de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, na 

sala de audiências, no edifício do Fórum, sob a direção do Excelentíssimo 

Senhor Juiz de Direito FABIO PETENGILL, às 15h00min, foi declarada 

aberta a presente audiência nos autos da Carta Precatória nº 

1001596-17.2018.8.11.0025 – PJE. Ausente às partes a solenidade. A 

seguir, o MM. Juiz deliberou: “ Diante da Certidão do Oficial de justiça, 

redesigno a instrução processual para a data de 23 de Novembro de 2018 

ás 16:40 min. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 15h00min 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001596-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIPA MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

GERALDO LARA DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA GORETTE COGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELDINALDO NUNES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001596-17.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ARIPA 
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MADEIRAS LTDA - EPP, MARIA GORETTE COGO, GERALDO LARA DA 

SILVA TERMO DE AUDIÊNCIA Aos doze dias do mês de Novembro do ano 

de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, na 

sala de audiências, no edifício do Fórum, sob a direção do Excelentíssimo 

Senhor Juiz de Direito FABIO PETENGILL, às 15h00min, foi declarada 

aberta a presente audiência nos autos da Carta Precatória nº 

1001596-17.2018.8.11.0025 – PJE. Ausente às partes a solenidade. A 

seguir, o MM. Juiz deliberou: “ Diante da Certidão do Oficial de justiça, 

redesigno a instrução processual para a data de 23 de Novembro de 2018 

ás 16:40 min. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 15h00min 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001689-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.E.PEDROSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DA CARTA 

PRECATÓRIA, NO(S) BAIRRO(S) DO MODULO 03. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001687-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ROBERTO HUTTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA ANDRADE SILVA OAB - MT25229/O (ADVOGADO(A))

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001687-10.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

VALMOR ROBERTO HUTTRA REQUERIDO: ALLESSANDRA SANTOS 

MARINHO V I S T O S, Prefacialmente, intime-se o autor para comprovar o 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, nos moldes do que preconiza o 

artigo 290 do CPC. Cumprida a determinação anterior, verifico da análise 

da petição inicial que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do 

presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência designada (art. 334, caput, do CPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou da requerida à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC, art. 344). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001560-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. U. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001560-72.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ROBSON 

SIQUEIRA FORTES REQUERIDO: SIRLEI ULIANI VISTOS. Cuida-se de ação 

de guarda proposta por Robson Siqueira Fortes em face de Sirlei Uliani, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a guarda provisória do 

adolescente Clovis Siqueira Fortes Júnior. Narra o autor que é irmão do 

adolescente, e que, desde o falecimento do pai o menor vive com a mãe, 

ora requerida. Aduz que a requerida não cumpre o dever legal de cuidado, 

ao passo que o menor não vem frequentando a escola regularmente, sai e 

não tem hora para voltar, não avisa onde esta, sempre chega alterado em 

casa e convive com ‘más companhias’. Afirma, ainda, que além de 

negligenciar a educação e cuidados do filho, a genitora vem obstando que 

ele conviva com o irmão menor, impedindo-o de zelar pelo 

desenvolvimento saudável do adolescente. É o sucinto relato. Fundamento 

e decido. A fixação de guarda de menor se rege pela mesma ideia central 

que permeia o ordenamento de proteção à criança e o adolescente, qual 

seja, o princípio do melhor interesse do menor, alçado pelo legislador à 

relevante condição de pessoa em desenvolvimento. Vale dizer: a guarda, 

ainda mais quando arbitrada judicialmente e em sede liminar, precisa estar 

consentânea com a ideia de que o menor é merecedor de toda atenção, 

zelo e probabilidade de pleno desenvolvimento de sua personalidade, 

devendo estar sob os cuidados daquele que se apresentar mais apto a 

proporcionar-lhe tais prerrogativas. Nesse sentido, considerando a 

litigiosidade demonstrada pelas partes, pertinente a averiguação primária 

das condições do menor, bem como da unidade familiar. Ademais, o 

provimento judicial antecipatório, somente em casos especiais, poderá ser 

outorgado sem a prévia investigação, ou seja, quando não haja qualquer 

dúvida, devendo escudar-se em elementos suficientes para afastar o 

perigo da irreversibilidade da concessão. Destarte, com o objetivo de 

sedimentar minhas convicções acerca do caso, evitando, por essa forma, 

a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por determinar a 

realização imediata de estudo psicossocial na residência das partes 

fixando o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do relatório com as 

informações necessárias. Doutra banda, entendo ser necessária a 

tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses e, principalmente, do adolescente envolvido. Portanto, 

promova-se a citação da demandada, cientificando-a, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação 

a ser designada pelo CEJUSC (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se, no 

mandado, que não havendo autocomposição, sai a ré intimada para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334), salientando, ainda, que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou da requerida à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC, art. 344). Defiro o benefício da justiça 

gratuita na medida em que o requerente está assistido por advogado 

dativo, demonstrando ser pobre na acepção jurídica do termo, não 

dispondo, assim, de meios para arcar com as despesas do processo sem 

se privar dos recursos indispensáveis à sua manutenção. Ciência ao 

Parquet. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Vagner 

Dupim Dias Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001676-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Z. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

R. L. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001676-78.2018.8.11.0025. AUTOR(A): ZILDA 

SALLES BALDASSON RÉU: ROBERSON LIMA PERES V I S T O S, Cuida-se 

de ação de divórcio, partilha de bens, guarda e alimentos proposta por 

Zilda Salles Baldasson em face de Roberson Lima Peres, postulando em 

sede de tutela de urgência a fixação de alimentos provisórios equivalente 

a 33% dos rendimentos do requerido. Posta a questão, há que se 

salientar, desde logo, que o dever de alimentar, de cuidar, de zelar, 

advém, a par de impositivos de ordem natural e moral, do próprio sistema 

normativo nacional, que no art. 1566, do Código Civil , estabelece, como 

instrumento de proteção da família diversos deveres dos cônjuges, dentre 

eles o sustento, a guarda e a educação dos filhos, o que se reitera no art. 

1703 do mesmo Codex, ao salientar que pais separados devem, 

conjuntamente, contribuir ativamente na educação e manutenção de seus 

filhos. Dito isso, constata-se da narrativa exordial, que o requerido ajuda 

no sustento dos menores pagando mercado no valor de R$ 630,00 e 

fraldas, porém, segundo a autora, a contribuição não é suficiente para 

custear as despesas dos infantes, e que, o requerido é empresário e 

aufere renda fixa de R$ 7.000,00. Doutro lado, é de se relembrar que o art. 

1.694 do Código Civil positivou, expressamente, o princípio da 

proporcionalidade nas obrigações alimentares, consagrando a regra do 

binômio necessidade do alimentado/possibilidade do alimentante como 

norte ao magistrado na fixação das prestações alimentares. Sobre o tema, 

Caio Mário da Silva Pereira assim preleciona: "Os alimentos hão de ter, na 

devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do 

alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Não tem cabida exigi-los 

além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas 

posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio 

ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou 

revelar necessidades maiores (§ 1º do art. 1.964)" (Instituições de Direito, 

14. ed., de acordo com o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 

2004, pág. 498). Assim, atento às condições pessoais do alimentante e 

dos alimentados e diante da ausência de documento comprobatório da 

renda mensal auferida pelo requerido e considerando o binômio 

possibilidade-necessidade arbitro os alimentos provisórios no valor de R$ 

1.200,00 (um mil e duzentos reais). O valor acima consignado deverá ser 

depositado, todo o dia 10 (dez) de cada mês, na conta indicada nos autos 

pela genitora. Avançando, da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para 

designação e realização de audiência de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte requerida, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

designada (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer 

nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Havendo desinteresse da parte 

requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). 

Conste no mandado que, o não comparecimento injustificado da parte 

autora ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC, art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC). Determino a realização de estudo 

psicossocial com as partes pela equipe multidisciplinar deste juízo, fixo o 

prazo de 30 dias. Outrossim, se tratando de ação que versa sobre 

interesse de menor, determino o processamento da lide em segredo de 

justiça (art. 189, II, do CPC). DEFIRO os benefícios da Gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001502-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001502-69.2018.8.11.0025. REQUERENTE: LUCAS 

BERGMANN REQUERIDO: BEATRIZ DIAS BATISTA V I S T O S, Cuida-se 

de ação negatória de paternidade verbalizada por Lucas Bergmann em 

face de João Victor Dias Bergmann representado pela sua genitora 

Beatriz Dias Batista. Consabido é que o estado de filiação se trata de um 

direito indisponível, não sendo passível de autocomposição entre os pais, 

porquanto estariam dispondo de um direito personalíssimo do incapaz o 

que não é admitido pela legislação brasileira, razão porque deixo de 

encaminhar o presente feito ao CEJUSC para realização de audiência de 

mediação. Doutro vértice, da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, CITE-SE a parte ré para, querendo, oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

CPC). Caso não tenha condições financeiras de constituir defensor nos 

autos, a parte requerida deverá comparecer previamente na Diretoria do 

Foro desta Comarca de Juína/MT, munida documentação comprobatória da 

sua hipossuficiência financeira, para análise da possibilidade de 

nomeação de Advogado (a) dativo em seu favor. Saliento que o mandado 

deverá conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC). Se na 

contestação a parte ré alegar alguma das matérias elencadas no art. 350, 

do CPC, dê-se vistas dos autos ao autor para manifestação, no prazo de 

15 dias. Empós, ao Ministério Público. DEFIRO os benefícios da Gratuidade 

da Justiça. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MAGALHAES ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico que a contestação apresentada é tempestivo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000155-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. M. (EXEQUENTE)

M. A. P. (EXEQUENTE)

E. P. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA PRIMEIRA VARA PROCESSO: 
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1000155-35.2017.8.11.0025 C E R T I D Ã O ROSANE INÊS NOATTO, 

GESTORA JUDICIÁRIO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATRÍCULA 6464, PORTARIA N.º 

101/2013/DF, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 

POR LEI, ETC... Certifico que, na data de 21/03/2017, foi nomeado como 

advogado dativo, o Dra. Hilonês Nepomuceno, OAB/MT 14764-B, para 

promover a defesa nestes autos, conforme o termo de nomeação juntado 

aos autos sob a ID nº 5588239. Certifico ainda que foi arbitrado ao 

Advogado acima identificado à título de honorários Advocatícios 01 (um) 

URH da tabela atual da OAB pelos serviços prestados. Juína/MT, 13 de 

novembro de 2018. ROSANE INÊS NOATTO Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 2313 Nr: 5-53.1989.811.0025

 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: GLEIDA MARIZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DE CAMPO SANTA FÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 De plano, saliente-se que o direito a retomada do bem já foi concedido à 

exequente e retomar tal debate é ocioso e precluso.Doutro lado, como os 

direitos em disputa se incluem no âmbito de disponibilidade do seu titular, 

evidente que são passiveis de transação, mas como bem assinala o 

NCPC, o objetivo de compor a lide deve sempre ser buscado pelo julgador, 

mas não se pode impor aos litigantes o desejo de transacionar, 

exatamente porque estão no âmbito da discricionariedade que a norma 

processual lhes outorga.Sendo assim, cabia aos litigantes/interessados 

demonstrar a possibilidade/interesse na transação, não sendo isso um 

dever do juízo, razão porque, determino seja intimada a exequente para 

que em 5 dias diga se possui interesse na composição do litígio (que a 

rigor se desenvolve nos autos da ação apensa de ET – cod. 

128450).Independente disso, certifique-se quanto ao cumprimento ou não 

da ordem de imissão na posse sobre a área remanescente do total 

disputado na lide, atestando-se, inclusive, sobre qual seria o estado atual 

de ocupação da área integral, apontando se a imissão já se perfectibilizou 

sobre os outros 22 hectares da área reivindicada pela autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132740 Nr: 4290-10.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., ADERVAL BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 45: "V I S T O S, Compulsando os autos, verifica-se que o 

Sr. Meirinho não localizou o imóvel a ser avaliado, conforme certidão de fl. 

39. Desse modo, não obstante o pedido formulado pela parte autora à fl. 

44, no qual requer que seja oficiado ao INTERMAT para obter a localização 

do imóvel, salta aos olhos que não demonstrou qualquer esforço ou 

diligência para alcançar tais informações. Relembre-se que pertence ao 

credor, como titular do direito perseguido em juízo, a disponibilidade e a 

responsabilidade pela localização e busca de endereço do bem objeto de 

constrição judicial. Destarte, cabe ressaltar que o Poder Judiciário não é 

órgão de diligências, existindo outros meios, extrajudiciais, à disposição do 

credor para a localização exata do imóvel, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de busca de endereço do bem a ser expropriado, cujo interesse é, 

precipuamente, do titular do crédito. Por conseguinte, rejeitado o pedido, 

abra-se vistas ao autor para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da presente missiva ao Juízo de 

origem."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108741 Nr: 1933-28.2015.811.0025

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO 

BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO, MARCO AURÉLIO BERTÚLIO DAS NEVES, MARIA DE LOURDES 

GIRARDI, SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COORDENADOR 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, EMERSON 

FRANCISCO DE ARAÚJO, NARA DENISE ANÉAS MATTIONI, ELAINE 

MONERATO COELHO, TEREZA C. C. PERTILE, SANDRA CONSUELO A. 

SANTANA, SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, JOSE 

KROMINSKI - OAB:10896-MT, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - 

OAB:OAB/MT 12.027, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12.999, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Dessarte, JULGO PROCEDENTES os aclaratórios para, emprestando-lhes 

efeito modificativo, anular a sentença embargada, reconhecendo a 

ilegitimidade passiva de todos os servidores e agentes públicos arrolados 

na peça vestibular, reconhecendo a incidência da “Teoria do Órgão” ao 

caso presente, para afirmar a legitimidade do Estado de Mato Grosso para 

responder à lide e, ante ao princípio da conservação dos atos, receber a 

contestação de fl., como defesa do ente estatal quanto à pretensão 

acautelatória, determinando que o Município emende a inicial somente para 

correção formal da polaridade passiva, assim como para indicar qual é o 

pedido principal a ser verbalizado na demanda, se é que persiste 

interesse no prosseguimento da lide.Acolho, ainda, a ponderação 

ministerial para determinar que a Vigilância Sanitária, acompanhada de 

oficial de justiça, realize inspeção atualizada do nosocômio, especialmente 

o centro cirúrgico que é o objeto da demanda, certificando-se tudo nos 

autos, no prazo máximo de 10 dias.Apresentada a emenda e aportado 

relatório atualizado de inspeção sanitária, venham conclusos para análise 

do cabimento de manutenção da ordem liminar deferida nos autos ou sua 

revogação.Publique-se a decisão integrativa e, ao mesmo tempo, 

expeça-se os ofícios e o mandado aqui determinado.Cumpra-se com 

urgência, ante a delicadeza da matéria.Às providências.Juína/MT, 12 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000172-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000172-37.2018.8.11.0025 SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA movida por NADER 

THOMÉ NETO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Inicial (id. 

11741519). Petição requerendo desistência (id. 11901755). É o relatório. 

Fundamento e decido. Verifico que o autor manifestou-se requerendo a 

desistência da ação (id. 11901755), motivo pelo qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. O art. 485, inciso VIII, do CPC, dispõe 

que: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a 

desistência da ação;” (grifo nosso) Dessa forma, diante do requerimento 

de desistência da parte autora do presente processo, outra alternativa 

não resta senão a extinção do feito. DISPOSITIVO Ante ao exposto e por 

tudo que dos autos constam, HOMOLOGO a desistência da ação e, 

consequentemente, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. Transitada em julgado, 

se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 30 de 
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maio de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000511-93.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CURTUME CUBATAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO FONTANA BRAGAGNOLLO OAB - SP346154 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS ERENO ANTONIOL OAB - SP328485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SEILA LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

ROBERTO VERONESE (REQUERIDO)

SOLANGE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000511-93.2018.811.0025 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se 

de Ação Ordinária c/c com pedido de antecipação de tutela proposta por 

CURTUME CUBATÃO LTDA, em desfavor de ROBERTO VERONESE, SEILA 

SOUZA VERONESE, EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA e SOLANGE LIMA 

SOUZA DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos anexos. Liminar concedida Id. 1283533. As partes, 

sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, entabulando acordo. Em 

razão da presente transação, requerem a homologação da avença (Id. 

14781407). Após, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Fundamento e Decido. Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu 

artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação consiste 

na transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas 

com vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, prevê o 

Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, 

extinguindo-se o processo respectivo com resolução do mérito. No caso 

em epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, por si ou 

por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado 

o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Cabível, pois, a sua homologação judicial. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo firmado pelas partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", 

do NCPC/2015. DETERMINO a baixa das constrições de indisponibilidade 

sobre os imóveis objetos das matrículas nº 1.853 (Id. 12767258), 1.854 (Id. 

12768274) e 1.752 (Id. 12767395). Eventuais custas processuais 

remanescentes pelos requeridos. Tendo em vista que as partes 

renunciaram expressamente ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado dessa sentença e arquive-se com as baixas necessárias e 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 23 de agosto de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000511-93.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CURTUME CUBATAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO FONTANA BRAGAGNOLLO OAB - SP346154 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS ERENO ANTONIOL OAB - SP328485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SEILA LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

ROBERTO VERONESE (REQUERIDO)

SOLANGE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000511-93.2018.811.0025 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se 

de Ação Ordinária c/c com pedido de antecipação de tutela proposta por 

CURTUME CUBATÃO LTDA, em desfavor de ROBERTO VERONESE, SEILA 

SOUZA VERONESE, EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA e SOLANGE LIMA 

SOUZA DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos anexos. Liminar concedida Id. 1283533. As partes, 

sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, entabulando acordo. Em 

razão da presente transação, requerem a homologação da avença (Id. 

14781407). Após, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Fundamento e Decido. Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu 

artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação consiste 

na transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas 

com vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, prevê o 

Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, 

extinguindo-se o processo respectivo com resolução do mérito. No caso 

em epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, por si ou 

por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado 

o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Cabível, pois, a sua homologação judicial. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo firmado pelas partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", 

do NCPC/2015. DETERMINO a baixa das constrições de indisponibilidade 

sobre os imóveis objetos das matrículas nº 1.853 (Id. 12767258), 1.854 (Id. 

12768274) e 1.752 (Id. 12767395). Eventuais custas processuais 

remanescentes pelos requeridos. Tendo em vista que as partes 

renunciaram expressamente ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado dessa sentença e arquive-se com as baixas necessárias e 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 23 de agosto de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000015-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. A. -. M. (RÉU)

A. R. S. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000015-64.2018.8.11.0025 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C.C DANOS MORAIS E MAT. COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por WALISSON DE SOUZA PEREIRA em 

face de ENZO MIGUEL RODRIGUES SILVEIRA CARDOSO, representado 

por sua genitora ADRINARI RODRIGUES SILVEIRA CARDOSO, e 

LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ, requerendo a tutela de urgência a fim 

de que seja determinada imediata suspensão do pagamento a título de 

pensão alimentícia prestada ao requerido Enzo. Com a inicial, vieram os 

documentos anexos. Em seguida vieram os autos conclusos. É relatório. 

Decido. A competência para dirimir as questões referentes à ação de 

alimentos, bem como para aquelas que lhe sucedem ou lhe sejam conexas 

é o foro do alimentando e de seu representante legal, nos termos do atual 

art. 53, II do CPC e art. 147, I do ECA. Isso porque, segundo entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra de competência prevista 

no dispositivo acima transcrito tem natureza de competência absoluta, haja 

vista a aplicabilidade do princípio da proteção integral da criança e do 

adolescente, segundo o qual a fixação da competência deve ser norteada 

no fito de melhor proteger o interesse dos alimentandos, ainda que atingida 

a maioridade. A propósito, trago à baila o seguinte julgado: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO 

NCPC. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PREVALÊNCIA DO 

INTERESSE DO HIPOSSUFICIENTE. ART. 53, II, DO NCPC. COMPETÊNCIA 

DO FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. A jurisprudência dessa Corte 

Superior há muito se consolidou no sentido de que deve prevalecer o foro 
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do alimentando e de seu representante legal, nos termos do que dispunha 

o art. 100, II, do CPC/73, atual art. 53, II, do NCPC e o art. 147, I, do ECA, 

como o competente tanto para a ação de alimentos como para aquelas que 

lhe sucedem ou lhe sejam conexas. Ademais, a interpretação das normas 

relativas à competência, quando o assunto é alimentos, deve, sempre, ser 

a mais favorável aos alimentandos. Assim, ainda que atingida a maioridade 

pela alimentanda, deve prevalecer o entendimento de que é competente o 

foro do seu domicílio para a propositura da ação de exoneração de 

alimentos. (STJ – CC: 154930 AM 2017/0262860-5, Relator: Ministro 

MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 19/12/2017. Sem grifos no 

original). Portanto, deve ser aplicado de forma preponderante o princípio 

do juiz imediato, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. 

Assim, verificando que o alimentando reside em Itiquira/MT, concluo pela 

incompetência desse Juízo para processar e julgar o presente feito. Ante 

o exposto, declaro-me incompetente para processar e julgar a presente 

demanda, razão por que DECLINO A COMPETÊNCIA para o Juízo da 

Itiquira/MT para apreciação do feito. Remetam-se os autos para Comarca 

de Itiquira/MT. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Juína/MT, 29 de outubro de 2018. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000015-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. A. -. M. (RÉU)

A. R. S. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000015-64.2018.8.11.0025 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C.C DANOS MORAIS E MAT. COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por WALISSON DE SOUZA PEREIRA em 

face de ENZO MIGUEL RODRIGUES SILVEIRA CARDOSO, representado 

por sua genitora ADRINARI RODRIGUES SILVEIRA CARDOSO, e 

LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ, requerendo a tutela de urgência a fim 

de que seja determinada imediata suspensão do pagamento a título de 

pensão alimentícia prestada ao requerido Enzo. Com a inicial, vieram os 

documentos anexos. Em seguida vieram os autos conclusos. É relatório. 

Decido. A competência para dirimir as questões referentes à ação de 

alimentos, bem como para aquelas que lhe sucedem ou lhe sejam conexas 

é o foro do alimentando e de seu representante legal, nos termos do atual 

art. 53, II do CPC e art. 147, I do ECA. Isso porque, segundo entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra de competência prevista 

no dispositivo acima transcrito tem natureza de competência absoluta, haja 

vista a aplicabilidade do princípio da proteção integral da criança e do 

adolescente, segundo o qual a fixação da competência deve ser norteada 

no fito de melhor proteger o interesse dos alimentandos, ainda que atingida 

a maioridade. A propósito, trago à baila o seguinte julgado: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO 

NCPC. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PREVALÊNCIA DO 

INTERESSE DO HIPOSSUFICIENTE. ART. 53, II, DO NCPC. COMPETÊNCIA 

DO FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. A jurisprudência dessa Corte 

Superior há muito se consolidou no sentido de que deve prevalecer o foro 

do alimentando e de seu representante legal, nos termos do que dispunha 

o art. 100, II, do CPC/73, atual art. 53, II, do NCPC e o art. 147, I, do ECA, 

como o competente tanto para a ação de alimentos como para aquelas que 

lhe sucedem ou lhe sejam conexas. Ademais, a interpretação das normas 

relativas à competência, quando o assunto é alimentos, deve, sempre, ser 

a mais favorável aos alimentandos. Assim, ainda que atingida a maioridade 

pela alimentanda, deve prevalecer o entendimento de que é competente o 

foro do seu domicílio para a propositura da ação de exoneração de 

alimentos. (STJ – CC: 154930 AM 2017/0262860-5, Relator: Ministro 

MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 19/12/2017. Sem grifos no 

original). Portanto, deve ser aplicado de forma preponderante o princípio 

do juiz imediato, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. 

Assim, verificando que o alimentando reside em Itiquira/MT, concluo pela 

incompetência desse Juízo para processar e julgar o presente feito. Ante 

o exposto, declaro-me incompetente para processar e julgar a presente 

demanda, razão por que DECLINO A COMPETÊNCIA para o Juízo da 

Itiquira/MT para apreciação do feito. Remetam-se os autos para Comarca 

de Itiquira/MT. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Juína/MT, 29 de outubro de 2018. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000015-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. A. -. M. (RÉU)

A. R. S. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000015-64.2018.8.11.0025 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C.C DANOS MORAIS E MAT. COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por WALISSON DE SOUZA PEREIRA em 

face de ENZO MIGUEL RODRIGUES SILVEIRA CARDOSO, representado 

por sua genitora ADRINARI RODRIGUES SILVEIRA CARDOSO, e 

LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ, requerendo a tutela de urgência a fim 

de que seja determinada imediata suspensão do pagamento a título de 

pensão alimentícia prestada ao requerido Enzo. Com a inicial, vieram os 

documentos anexos. Em seguida vieram os autos conclusos. É relatório. 

Decido. A competência para dirimir as questões referentes à ação de 

alimentos, bem como para aquelas que lhe sucedem ou lhe sejam conexas 

é o foro do alimentando e de seu representante legal, nos termos do atual 

art. 53, II do CPC e art. 147, I do ECA. Isso porque, segundo entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra de competência prevista 

no dispositivo acima transcrito tem natureza de competência absoluta, haja 

vista a aplicabilidade do princípio da proteção integral da criança e do 

adolescente, segundo o qual a fixação da competência deve ser norteada 

no fito de melhor proteger o interesse dos alimentandos, ainda que atingida 

a maioridade. A propósito, trago à baila o seguinte julgado: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO 

NCPC. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PREVALÊNCIA DO 

INTERESSE DO HIPOSSUFICIENTE. ART. 53, II, DO NCPC. COMPETÊNCIA 

DO FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. A jurisprudência dessa Corte 

Superior há muito se consolidou no sentido de que deve prevalecer o foro 

do alimentando e de seu representante legal, nos termos do que dispunha 

o art. 100, II, do CPC/73, atual art. 53, II, do NCPC e o art. 147, I, do ECA, 

como o competente tanto para a ação de alimentos como para aquelas que 

lhe sucedem ou lhe sejam conexas. Ademais, a interpretação das normas 

relativas à competência, quando o assunto é alimentos, deve, sempre, ser 

a mais favorável aos alimentandos. Assim, ainda que atingida a maioridade 

pela alimentanda, deve prevalecer o entendimento de que é competente o 

foro do seu domicílio para a propositura da ação de exoneração de 

alimentos. (STJ – CC: 154930 AM 2017/0262860-5, Relator: Ministro 

MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 19/12/2017. Sem grifos no 

original). Portanto, deve ser aplicado de forma preponderante o princípio 

do juiz imediato, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. 

Assim, verificando que o alimentando reside em Itiquira/MT, concluo pela 

incompetência desse Juízo para processar e julgar o presente feito. Ante 

o exposto, declaro-me incompetente para processar e julgar a presente 

demanda, razão por que DECLINO A COMPETÊNCIA para o Juízo da 

Itiquira/MT para apreciação do feito. Remetam-se os autos para Comarca 

de Itiquira/MT. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Juína/MT, 29 de outubro de 2018. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000407-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO NUNES DANTAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

RECOLHA O VALOR DA DILIGÊNCIA JUNTO AO SITE DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. JUÍNA, 8 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 105060 Nr: 68-67.2015.811.0025

 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: ESTER ROBERTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 Intime-se a advogada da parte autora, acerca do prazo de 10 (dez) dias 

para vistas dos autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109086 Nr: 2135-05.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

2135-05.2015.811.0025, Protocolo 109086, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4289 Nr: 30-61.1992.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MENDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

30-61.1992.811.0025, Protocolo 4289, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92268 Nr: 303-05.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

303-05.2013.811.0025, Protocolo 92268, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17181 Nr: 2522-40.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÂNDIDO DE JESUS, VULGO "CABELO", 

JOSENILSON MÁRCIO DOS SANTOS, VULGO "LAGOA", SILVANA SOUZA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

2522-40.2003.811.0025, Protocolo 17181, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2909 Nr: 5419-07.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO CAMPOS BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

5419-07.2004.811.0025, Protocolo 2909, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119372 Nr: 1035-78.2016.811.0025

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON DE SOUZA RIBAS, VULGO 

HIP-HOP, JUNIOR DE SOUZA KACHORROSKI, CLAUDEMILSON DE SOUZA 

KACHORROSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYARA 

GONÇALVES FREITAS RAMPON, para devolução dos autos nº 

1035-78.2016.811.0025, Protocolo 119372, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141535 Nr: 17462-07.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILSIOMAR DE SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/O

 Vistos,De proêmio, cumpre registrar que o recuperando veio da Comarca 

de Cuiabá/MT (PCE), em 24/03/2018, por medida temporária de segurança, 

conforme ofício oriundo do CDP sob o n. 310/CDP/18-alb (autos sob o 

Código n. 136957), sob a égide do Provimento n. 01/2018/CGJ, o qual 

atribuiu a incumbência para acomodação da população carcerária nas 
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unidades penitenciárias deste Estado à Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos - SEJUDH, independentemente de prévia anuência das 

autoridades judiciais estaduais, tornando-se desnecessária a anuência 

deste Juízo para transferência do recuperando a esta unidade prisional.Se 

não bastasse isso, o PEP aportou nesta Comarca somente em 19/10/2018, 

e o cálculo de pena apontou que o recuperando já tinha direito de 

progressão de regime.Assim, em razão da constatação de que o 

recuperando HILSIOMAR DE SOUZA CARVALHO 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-14.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVO SERRA AZUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar o credor, na pessoa de seu 

advogado, acerca do resultado do Bacenjud, bem como para que requeira 

o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010070-23.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAION WEMERSON FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o credor, na pessoa de seu 

advogado, acerca da Resposta da ordem de bloqueio de valores realizada 

por meio de Bacenjud, bem como para que requeira o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000993-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (EXECUTADO)

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000993-75.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: DIOGENES ROBERTO 

CARDOSO DOS SANTOS EXECUTADO: LOJAS AVENIDA S.A, PRODENT - 

ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Vistos etc... Expeça-se alvará em 

favor do credor para levantamento do valor depositado no ID. 10888677, 

nos moldes requeridos na petição de ID. 13597677. Após, intime-se o 

credor para se manifestar sobre a petição de documentos de ID. 

13517174, no prazo de 05 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína-MT, 7 de novembro de 2018 Roger Augusto Bim 

Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-47.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adelmo da Silva Emerenciano OAB - SP0091916A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010362-47.2012.8.11.0025. REQUERENTE: ROGER AUGUSTO BIM 

DONEGA REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA. PROJETO DE SENTENÇA, 

Relatório dispensado na forma da Lei de regência dos Juizados Especiais. 

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com danos moral, 

movida por Roger Augusto Bim Donega em face da empresa Decolar.com 

LTDA. Os autos se encontram maduros e aptos a serem sentenciados, 

uma vez que exerceram os litigantes seu legítimo direito ao contraditório e 

à ampla defesa, não havendo mais necessidade de dilação probatória, 

justificando-se o julgamento direto da lide. Em defesa a empresa requerida 

alega em sede preliminar o impedimento do prosseguimento do feito, visto 

que a parte requerente aparece no sistema PROJUDI cadastrado como 

Juiz responsável pelo juizado especial, onde tramitam os autos. No 

compulsar dos autos nota se que a parte requerente se deu por impedido 

e que todas as decisões proferida fora determinado por juiz substituto o 

que comprova o tramite normal do processo, afasto a preliminar suscitada. 

Em seguida alega a ilegitimidade passiva enfatizando ser apenas 

intermediadora da venda e não fornecedora dos serviços. Salta aos olhos 

que a requerida tenda se refuta da responsabilidade junto ao requerente, 

diante disto afasto os preliminares suscitada. Na análise da questão de 

mérito, restou evidenciado, há não mais poder, o agir abusivo e irregular 

da requerida, seja por se portar de modo flagrantemente contrário às 

normas de proteção consumerista (no que concerne ao desrespeito com a 

regra do art. 49 do CDC), seja por reiterar no equivoco inicial e cobrar pela 

prestação de serviço que já havia sido cancelado pelo consumidor. A 

prova dos autos não permite dúvidas: o requerente realizou a compra de 

uma passagem aérea junto a demandada, no dia 17/08/2012 e que 

passado 02 horas da efetivação da compra o requerente desistiu da 

referida compra, ou seja, ainda durante o prazo de reflexão previsto no 

art. 49 do CDC, exerceu seu direito de arrependimento (a contratação é 

toda remota, realizada na própria homepage da requerida), o que foi 

solenemente ignorado pela demandada, que alegando previsão contratual 

expressa, se recusou a devolver o valor pago integralmente pelo 

requerente afirmando existir obrigação contratualizada de o consumidor 

arcar com 60% do valor da compra a titulo de rescisão de contrato pelos 

serviços que nunca chegaram a ser prestados. Calha a lição doutrinária: 

“Ressalte-se que a norma não exige qualquer justificativa por parte do 

consumidor basta a manifestação objetiva da desistência, pura e 

simplesmente. No intimo, o consumidor terá suas razões para desistir, mas 

elas não contam e não precisam se anunciadas. Ele pode não ter gostado 

da cor do tapete adquirido pelo telefone na oferta feita pela TV, ou foi seu 

tamanho que ele verificou ser impróprio. O consumidor pode apenas não 

querer gastar o que iria custar o bem. Ou se arrepender mesmo. O fato é 
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que nada disso importa. Basta manifestar objetivamente a desistência” 

(NUNES, Luiz Antonio Rizzatto, Curso de Direito do Consumidor, 2ª ed., ed. 

Saraiva, p.564). Posta a questão nesses termos, fica evidente a 

abusividade na conduta da requerida, que insistiu em cobrar pelos 

serviços cancelados a tempo e modo pelo consumidor e, ainda, insistiu no 

erro, cobrando por serviço já cancelado. Destarte, houve falha na 

prestação do serviço, que gera o seu dever de responder pelo erro 

cometido, devolvendo o valor pago inicialmente e repetindo o montante 

cobrado indevidamente. Registre-se: a devolução do valor, 

comprovadamente realizada pela demandada, ocorreu após o ajuizamento 

da ação, o que não serve a remediar a falha no serviço, porém deve ser 

compensada do montante devido, o que, de forma prática, liquida a 

obrigação no âmbito patrimonial, na medida em que conforme 

reiteradamente vem decidindo o STJ, a restituição de forma dobrada nos 

moldes do art. 42 do CDC, reclama evidenciamento da má-fé na cobrança 

indevida, sendo expressa a redação do parágrafo único do art. 49 do 

mesmo Codex, no sentido de que o direito ao arrependimento confere ao 

consumidor, no prazo de reflexão, o direito à devolução do que foi pago, 

devidamente corrigido, e nada mais. Da mesma forma, quanto ao dano 

moral requestado, não me convencem os alaridos iniciais, na medida em 

que não se apresenta, no caso, gerador de reflexos na órbita da 

personalidade do demandante a situação retratada em juízo, que malgrado 

seja, evidentemente incômoda não se assoma capaz de alterar o equilíbrio 

e fustigar o patrimônio moral do demandante, sendo necessário recordar 

na esteira do entendimento pretoriano, que o descumprimento contratual, 

via de regra, não é capaz, de per si, de provocar lesão aos direitos da 

personalidade. Colho da jurisprudência paulista: […] De acordo com o 

referido artigo, o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 

(sete) dias, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento 

comercial, com a devolução dos valores eventualmente pagos. No caso, 

nota-se que a autora adquiriu a passagem em 03/12/2014 (fls. 31) e 

apenas um dia após, em 04/12/2014 (fls. 27), efetuou o cancelamento. 

Assim, a desistência formalizada pela autora dentro do prazo de sete dias, 

impõe ao fornecedor a devolução do valor total da passagem, sem 

qualquer ônus ou multa. Contudo, não há possibilidade de devolução em 

dobro deste valor, pois a compra da passagem foi regularmente realizada 

pela autora, não se podendo falar em pagamento indevido ou má-fé por 

parte das rés. O pleito de indenização por dano moral também não deve 

ser acolhido. Isso porque, não mais se reconhece o dever de reparação 

por danos extrapatrimoniais quando os transtornos ocasionados não 

surtem efeitos externos e proporcionalmente maiores, suficientes a abalar 

a moral da vítima. Embora se reconheça que a cobrança da multa pela 

desistência da compra dentro do prazo de arrependimento configure 

conduta irregular por parte das apeladas, inexiste notícia de que o 

acontecido tenha tomado maiores proporções. Destarte, os fatos 

experimentados não passaram de aborrecimento do cotidiano, ao qual 

todos estão suscetíveis, razão pela qual não há se falar em indenização 

por dano moral. (TJSP, Apelação nº 1025522-14.2014.8.26.0554 -Voto nº 

20926 – Jul. em 25.10.2016). Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I do 

CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, para o 

fim de: (a) Declarar abusiva a conduta do réu em não restituir o valor 

integral pago pelo consumidor pelos serviços dos quais exerceu o direito 

de arrependimento de forma tempestiva, convertendo a liminar de forma 

definitiva que deferiu o cancelamento da cobrança junto ao cartão de 

credito, bem como determinar a restituição, de forma simples, do valor 

indevidamente cobrado (o que já foi cumprido pela ré no decurso do feito). 

Rejeito o pedido de dano moral. 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. 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: 1000860-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000860-96.2018.8.11.0025. REQUERENTE: GILMAR VARGAS 

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 17h00min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1000860-96.2018.8.11.0025- PJE. Presentes ao 

ato, o advogado da parte autora Dr. Jerry Adriane de Oliveira, bem como a 

requerida Vivo S.A , representado pelo preposto John Maycon L. de 

Queiroz, acompanhado por seu advogado Dr. Eugenio Barbosa de 

Queiroz. Ausente o autor. 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 advogado da parte autora 

requereu prazo para apresentar justificativa da ausência do requerente. O 

MM. Juiz sentenciou de forma oral nos termos e fundamentos gravados 

em mídia digital de cuja a parte dispositiva restou assim exarada: “Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido verbalizado pela autora, nos termos do art. 487, I do CPC, conforme 

a fundamentação acima. Sem custas e nem honorarios nos termos do 

artigo 55 da lei n° 9.099/95. Operada a coisa julgada, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se”. Nada mais. 

Encerrou-se às 16h50min 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: 8010177-67.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI BOTELHO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S.A (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 JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010177-67.2016.8.11.0025. REQUERENTE: GISELI BOTELHO DOMINGOS 

REQUERIDO: ATIVOS S.A PROJETO DE SENTENÇA Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no art. 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. Ação de 

indenização por danos morais GISELI BOTELHO DOMINGOS move em 

desfavor de ATIVOS S.A e Banco do Brasil S/A alegando, em síntese, que 

o BANCO DO BRASIL vem realizando cobranças de débitos que a Autora 

desconhece de um contrato PRONAF, AGRICULTURA FAMILIAR- BB 

RÁPIDO PRONAL GRUPO D (Banco do Brasil), com saldo devedor de R$ 

187.252,92, em nome de JOSE DOMINGOS NETO pai da requerente, que 

veio a óbito no dia 13 de novembro de 2010, ou seja, há quase 05(cinco) 

anos. Afirma que tentou fazer cessar as cobranças enviando e-mail para 

solucionar a celeuma, mas que foram infrutíferos, pois continuou 

recebendo ligações da primeira requerida, o que a impulsionou a procurar 

o Poder Judiciário. Ao final, pede a procedência da presente ação, bem 

como com a condenação do requerido, pelos danos morais sofridos, visto 

que a requerida mesmo informada da impossibilidade dos herdeiros de 

pagar o referido debita, realiza ligações excessivamente exigindo 

pagamento. A primeira requerida apresentou contestação, alegando em 

síntese, que inexiste dano a ser indenizável, uma vez que a situação 

vivenciada não passaria de mero aborrecimento, buscando o autor, única 

e exclusivamente, se promover financeiramente às suas custas, e dessa 

forma pede a improcedência da presente ação. A segunda requerida 

alega em sede preliminar a ilegitimidade passiva alegando, que diante da 
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cessão de crédito narrada e observado que não contribuiu para o 

acontecimento dos fatos narrados, conclui-se pela ilegitimidade do BANCO 

DO BRASIL para figurar no polo passivo da demanda, pois não há 

qualquer responsabilidade que recaia sobre este quanto aos fatos em 

comento. Preliminar deferida. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

(negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A respeito da responsabilidade 

civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos 

dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). A culpa é representação abstrata, 

ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). Como se 

sabe, vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se 

agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Em meu 

entender, os fatos descritos nos autos, por si só, não geram danos 

morais, principalmente pelo fato de que o autora não comprova a ofensa a 

honra, a dignidade, a reputação, noticiada, não passando o ocorrido de 

mero dissabor. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º 

ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz 

com propriedade que: "qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social)". Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "o mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade". Ou seja, para que se possa falar em dano moral, 

não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever 

de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. O incômodo, preocupação, perda da tranquilidade, que 

passou a autora pela pelo recebimento de mensagens e ligação via celular 

a meu entender, constitui mero aborrecimento e desgaste emocional, e 

estes não são suficientes para gerarem danos morais. ANTE AO 

EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial formulado. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo dando as baixas devidas e 

necessárias. P. R. I. C. Juína/MT, 8 de novembro 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 08 de Novembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES PEIXOTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000825-39.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA DAS DORES PEIXOTO 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA 

Aos nove dias do mês de novembro 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 14h50min, foi declarada 

aberta a presente audiência de nos autos da Ação de nº 

1000825-39.2018.8.11.0025- PJE. Ausentes as partes a solenidade. 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: “ Havendo ausência das partes ao ato processual, o que 

contraria o carácter de celeridade e oralidade do procedimento 

sumaríssimo, e não havendo provas suficiente da litigância de má fé , da 

parte autora, afasta-se a incidência enunciado no 90 do FONAJE, que 

justificando-se a extinção da ação nos termos do artigo 51 da lei n° 

9.099/95. Sem custas e nem honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 

9.099/95. Operada a coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 15h00min 

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: 8010441-55.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LUIS HUTTRA (REQUERENTE)

AGRO-INDUSTRIA BOMBACHA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI EMPRESA DE TELEFONIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

8010441-55.2014.8.11.0025 Embargante: Fabiano Luis Huttra e Outra 

Embargado: OI Móvel S/A VISTOS, ETC. Embargos de declaração lançados 

contra sentença que julgou procedente pretensão inicial verbalizada pelos 

autores para, reconhecendo indevido o cancelamento da linha telefônica 

usada pelos demandantes, condenar a operadora de telefonia na 

indenização pelos danos morais alegadamente experimentados pela parte. 

Em síntese, afirmam os embargantes que deixou a sentença de analisar o 

pedido de indenização pelos danos materiais e lucros cessantes 

formulados na inicial, somente abordando a questão pelo prisma da 

irregularidade do cancelamento da linha e dos efeitos extrapatrimoniais 

decorrentes dessa conduta. É o resumo necessário. DECIDO 

Compulsando os autos, de fato constata-se ter o juízo se omitido de 

analisar os alegados danos patrimoniais derivados do cancelamento/mau 

funcionamento de sua linha telefônica, porque, às escâncaras, no pedido 
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exordial, afirmou-se que o cancelamento da linha (66) 3581-1123 

acarretou danos à empresa representada pelo primeiro demandante 

(Agro-Indústria Bombacha Ltda.), na medida em que, se trataria de 

madeireira localizada na zona rural, cujo único contato com seus clientes 

se realizaria pela linha telefônica tornada inoperante por erro da própria 

operadora de telefonia. Portanto, se havia o pedido, necessário era seu 

enfrentamento, razão porque, quedando-se inerte o juízo quanto a 

obrigação de prestar de modo integral e completo a jurisdição reclamada 

pelos litigantes, justifica-se o manejo dos aclaratórios, para correção do 

vício decisório reconhecidamente havido. Dito assim, avançando à solução 

da questão omitida no decisum atacado, salta aos olhos que a única prova 

trazida pelos autores do aventado prejuízo material decorre de uma 

certidão unilateral, emitida por empregado da empresa, assinalando que no 

mês de dezembro de 2014, no qual a empresa teria ficado sem telefone, 

houve prejuízo nas vendas de madeira, o que, por evidente, não pode ser 

considerado como elemento de convencimento judicial a justificar a 

condenação requestada. Aliás, de conformidade com a peça vestibular a 

empresa comercializaria, em média, R$ 40.000,00/mês em madeiras (o 

que, segundo a certidão de faturamento, é bem distante da realidade) e 

como a ausência da linha telefônica não compreendia a totalidade de um 

mês, requereu-se o pagamento dos danos materiais e dos lucros 

cessantes no montante de R$ 20.000,00, alegadamente pelas perdas no 

mês de dezembro/14. Entretanto, como se dessume da tal certidão de 

faturamento, a média do ano de 2014 auferida pela demandante importava 

em R$ 115.802,56, ou seja, o equivalente a 160 salários mínimos, e, por 

consequência, ou os lucros cessantes eram bem maiores que o pedido e 

não deviam ser analisados sob o rito sumaríssimo, ou eles se restringiram 

mesmo aos tais vinte mil reais suscitados na inicial, que estão – quase que 

por completo – abrangidos pelo montante declaradamente faturado pela 

empresa no mês de dezembro/14 (R$ 18.328,03, segundo o ID. 1913007). 

O que está claro é que não existe prova suficiente dos danos patrimoniais 

aventados, inclusive porque, como é de sabença comum, nos meses 

chuvosos a extração e manejo de madeiras paralisa e, portanto, as 

empresas madeireiras somente comercializam aquilo que tinham estocado 

anteriormente, não sendo crível que a demandante, com o volume de 

negócios apontado pelas próprias provas que carreou ao feito, os 

entabulasse somente por uma linha telefônica fixa e no mês certo de 

faturamento, sendo bastante presumível que principalmente nos meses de 

não extração, os negócios jurídicos tivessem sido agendados e ajustados 

com antecedência. Por conseguinte, acolho os aclaratórios, sem alterar o 

resultado final da decisão embargada, fazendo-o para sanar a omissão 

havida no decisum, analisando o pedido de indenização material, mas 

indeferindo-o, por absoluta ausência de prova dos danos patrimoniais 

suscitados na demanda. Já tendo sido comprovado o restabelecimento da 

linha telefônica e pago o valor da dívida relativa aos danos morais, 

intime-se a parte autora, após o trânsito em julgado, para requerer o que 

entender de direito, pena de extinção da ação nos termos do art. 924 do 

NCPC. Sobrevindo irresignação recursal, intime-se a parte contrária e 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Publicado no PJE. Às 

providências. Juína/MT, 12 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 

25/01/2018 às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001686-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS (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 

25/01/2019 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000149-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARELIZA SIMIONATTO DERNER (REQUERIDO)

CLAUDETE DERNER CARNEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000149-91.2018.8.11.0025 REQUERENTE: ASSOCIACAO JUINENSE DE 

ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES REQUERIDO: CLAUDETE 

DERNER CARNEIRO, MARELIZA SIMIONATTO DERNER Vistos, Cuida-se de 

ação de cobrança verbalizada por associação civil sem fins lucrativos, 

mantenedora de instituição de ensino superior, por meio da qual pretende 

excutir sob o rito sumaríssimo definido pela Lei n. 9.099/95, crédito 

supostamente decorrente de relação comercial mantida com a requerida, 

que teria se matriculado e frequentado aulas no curso de pós-graduação 

MBA – Auditoria Fiscal e Tributária, deixando, porém de pagar as 

mensalidades vencidas no período de setembro de 2013 a dezembro de 

2014. 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 elástica 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 demandas nos JEC´s, e ponto; é 

errôneo pensar que por essa construção legal, toda e qualquer pessoa 

jurídica que se diga de pequeno faturamento, ou como no casos das 

associações, sem fins lucrativos, 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 
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razão da lei estadual 7.033/97, têm LEGITIMIDADE ATIVA para propor 

ações nos Juizados especiais, o que impede que associações civis de 

outra natureza se arvorem no direito de ajuizar as ações de cobrança em 

instâncias de pequenas causas. Sobre o tema: “CONFLITO DE 

COMPETENCIA. JUIZO FEDERAL DE JUIZADO ESPECIAL E JUIZO FEDERAL 

DE JUIZADO COMUM. COMPETENCIA DO STJ PARA APRECIAR O 

CONFLITO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETENCIA. AÇÃO 

ORDINARIA DE COBRANCA MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL COM FINS 

LUCRATIVOS E POR SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS DE FINS 

FILANTROPICOS NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 1. Compete ao Superior Tribunal de 

Justiça decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e 

juízo federal, ainda que da mesma seção judiciária. Súmula 348/STJ. 2. O 

art. 3º, caput, da Lei no. 10.259/01 estabelece que compete ao Juizado 

Especial Federal Civel processar, conciliar e julgar causas de competência 

da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como 

executar as suas sentenças. A essa regra, o legislador ressalvou 

algumas demandas em virtude da natureza do pedido, do tipo de 

procedimento ou das partes envolvidas na relação jurídica processual ( 1º 

do artigo 3º e art. 6º, do mesmo diploma). 3. A regra de competencia 

prevista no artigo 3o, da Lei no. 10.259/01 deve ser aplicada em conjunto 

com as regras que disciplinam a legitimidade ativa nos Juizados Especiais 

(art. 6o). De nada adiantaria a causa encontrar-se abaixo do valor dos 

sessenta salarios minimos, bem como não estar no rol das exceções do 

1º, do referido dispositivo, mas ser ajuizada por sujeito que não pode ter 

qualidade de parte nos Juizados. 4. In casu, a ação ordinária foi ajuizada 

por associação civil com fins lucrativos e por sociedade civil sem fins 

lucrativos de fins filantrópicos, diversas das previstas no art. 6o, inciso I, 

da Lei no. 10.259/2001: Podem ser partes no Juizado Especial Federal 

Civel: I- como autores, as pessoas fisicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei no. 9.317, de 5 de 

dezembro de 1996. 5. Competencia do Juizo Federal da 22ª Vara da 

Seção Judiciaria do Distrito Federal, o suscitado (STJ - CC: 103206 DF 

2009/0026149-0, Relator: Ministro Castro Meira, S1 – Primeira Seção) 

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. Juína/MT, 1º de outubro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO REVAY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000951-89.2018.8.11.0025 REQUERENTE: ALEX SANDRO REVAY DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação ordinária 

ajuizada por ALEX SANDRO REVAY DOS SANTOS em face de VIVO S.A., 

objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica debitória com 

a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face da 

alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados de 

inadimplência, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum com a 

empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer contrato nesse 

sentido. Em sua defesa, a prestadora de serviços de telefonia assinala ter 

agido no exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, juntando extrato das faturas pagas, insistindo na tese da 

existência e validade do negócio jurídico que deu ensejo à negativação. 

Diante desses fatos, entendo necessária a dilação probatória, para apurar 

sobre a existência de contrato, as circunstâncias de pactuação, e os 

seus efeitos, inclusive quanto a eventual constatação de litigiosidade de 

massa impulsionada por captação de clientela, para evitar futuras 

alegações de nulidade procedimental ou cerceamento de defesa, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de novembro de 2018, 

às 16 horas, facultando às partes apresentarem testemunhas e provas 

documentais novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará 

o encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial. Às 

providências. Juína/MT, 7 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO REVAY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000951-89.2018.8.11.0025 REQUERENTE: ALEX SANDRO REVAY DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação ordinária 

ajuizada por ALEX SANDRO REVAY DOS SANTOS em face de VIVO S.A., 

objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica debitória com 

a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face da 

alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados de 

inadimplência, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum com a 

empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer contrato nesse 

sentido. Em sua defesa, a prestadora de serviços de telefonia assinala ter 

agido no exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, juntando extrato das faturas pagas, insistindo na tese da 

existência e validade do negócio jurídico que deu ensejo à negativação. 

Diante desses fatos, entendo necessária a dilação probatória, para apurar 

sobre a existência de contrato, as circunstâncias de pactuação, e os 

seus efeitos, inclusive quanto a eventual constatação de litigiosidade de 

massa impulsionada por captação de clientela, para evitar futuras 

alegações de nulidade procedimental ou cerceamento de defesa, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de novembro de 2018, 

às 16 horas, facultando às partes apresentarem testemunhas e provas 

documentais novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará 

o encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial. Às 

providências. Juína/MT, 7 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-50.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BACKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (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:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo n°: 

8010301-50.2016.811.0025 Requerente: Daiane Backes Requerida: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do 

Juruena Ltda. - Sicredi Univales/MT Vistos, Trata-se de ação ordinária de 

indenização por danos materiais e morais alegadamente sofridos pela 

autora, que teria, em data não indicada na inicial, se dirigido à agencia 

bancária da instituição financeira demandada e no momento de ingressar 

nas dependências internas teve a chave de seu veículo extraviado, no 

porta objetos onde ficam depositados aparelhos eletro magnéticos que 

impedem a porta giratória de acesso a girar normalmente. Aduz, em 

síntese, que a obrigação da instituição bancária é objetiva e decorre da 

posição que ocupa na relação jurídica mantida com seus usuários, 

salientando que mesmo ela se dando conta da perda da chave logo em 

seguida a passar pela porta giratória, os funcionários da cooperativa de 
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crédito não foram capazes de localizar o objeto, caracterizando a 

responsabilidade decorrente do risco do negócio consagrada na doutrina 

nacional. De seu lado, a cooperativa de crédito nega, peremptoriamente, a 

ocorrência do fato, razão pela qual, ao reverso do que aduzido pela 

autora, não há que se falar em inversão do ônus probatório, porque se 

assim o fizesse, estar-se-ia imputando ao réu o encargo de produzir uma 

prova negativa (demonstrar a não ocorrência de um fato) o que 

representa a chamada prova diabólica. Diga-se, que nem mesmo é 

possível requerer juntada de imagens da câmera do circuito interno de 

vigilância porque nos autos não há sequer a indicação de dia e hora que o 

tal extravio das chaves teria acontecido. Da mesma forma, é da autora o 

ônus de provar os danos materiais alegados, porque não trouxe a juízo 

demonstração alguma dos gastos alegados com a fabricação de uma 

chave nova para seu veículo. Sendo assim, distribuído o ônus probatório, 

e se tratando de fatos que dependem de comprovação, ante aos 

princípios norteadores dos Juizados Especiais (oralidade, informalidade), 

designo audiência de instrução para o dia 26/11/2018, às 14h30m, 

devendo as partes comparecerem, sob as penas do art. 51 da Lei de 

regência dos Juizados Especiais, acompanhadas das testemunhas que 

porventura desejem ouvir, pena de preclusão do direito à produção da 

aludida prova. Publique-se. Às providências. Juína (MT), 13 de novembro 

de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 140933 Nr: 4018-79.2018.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SUELY FRANCISCA DE BRITO, POLIANE DE BRITO 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANE DE BRITO BATISTA - 

OAB:OAB/MT 21950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4018-79.2018.811.0025 (Cód. 140933)

QUERELANTES: Suely Francisca de Brito e Poliane de Brito Batista

QURELADO: Cassia Pimentel

QUEIXA-CRIME

VISTOS.

Queixa-Crime oferecida por Suely Francisca de Brito e Poliane de Brito 

Batista em face de Cassia Pimentel, ambos devidamente qualificados nos 

autos, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 139 

(difamação) e 140 (injúria) do Código Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 

2018, às 13h:30min.

Cite-se a acusada para que compareça à solenidade, advertindo-a que 

deverá trazer suas testemunhas, independente de intimação.

Intimem-se, ainda, a querelante, seu advogado e as testemunhas 

indicadas na peça inicial.

Na audiência, a queixa-crime será ou não recebida após apresentação de 

defesa oral (art. 81 da Lei dos Juizados Especiais), se não for o caso de 

rejeição sumária da peça.

Ciência ao MP.

Às providências.

Juína/MT, 12 de novembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010201-95.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SOARES BARBALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010201-95.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: PAULO SOARES BARBALHO 

Vistos, Cuida-se de ação executória manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de micro empresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 
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junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Juína/MT, 29 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010004-43.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: VERA LUCIA MONTEIRO DOS 

SANTOS Vistos, Cuida-se de ação executória manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 
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pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de micro empresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Juína/MT, 29 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010270-64.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: LUCIANA REGINA SILVA 

ALVES Vistos, Cuida-se de ação executória manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 
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delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de micro empresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Juína/MT, 29 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010478-48.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: APARECIDA DE FREITAS APOLINARIO Vistos, Cuida-se 

de ação executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  7 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 
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clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de Construção 

– ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Juína/MT, 29 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).
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CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010494-02.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: VILMAR GONCALVES Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  7 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de Construção 

– ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Juína/MT, 29 de 

agosto de 2018. 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 
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atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010410-98.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR GIRARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010410-98.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: CLAUDEMIR GIRARDI Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  7 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de Construção 

– ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 
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negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Juína/MT, 12 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010274-38.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DALBERTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. MONTILHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VENICIUS NUNES DA SILVA OAB - AC0003886A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010274-38.2014.8.11.0025 [DIREITO CIVIL, CHEQUE] EXEQUENTE: 

ANGELA MARIA DALBERTO - EPP EXECUTADO: I. S. MONTILHA VISTOS. 

Frustrada a tentativa de localização de ativos financeiros em nome do 

executado passiveis de constrição judicial, defiro, desde já, o pedido 

formulado pelo exequente para realização de pesquisa eletrônica, por 

parte do juízo, a fim de localizar bens móveis/imóveis em nome do devedor 

que possam estar registrados no sistema de consulta de dados 

denominado INFOJUD. De proêmio, é de se recordar que a utilização da 

ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a 

partir de regramento editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que 

permite o acesso às informações patrimoniais lançadas pelos 

contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à Receita Federal do 

Brasil. Dito isso, é evidente que se está diante de medida de grande valia, 

mas que dever ser manejada com temperamentos, uma vez que se 

adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não processual. E 

antes que se perquira onde estaria a distinção entre a pesquisa feita via 

BACENJUD e esta outra, há que se ponderar que o deferimento da 

penhora de ativos financeiros, via sistema virtual de consulta, não 

demanda o esgotamento das tentativas de obter a localização de bens 

pela via extrajudicial por parte do credor, porque dinheiro está na ordem 

primeira de preferencia de excussão, ex vi do que preconiza o art. 835 do 

CPC. Sendo assim, não localizados valores pecuniários suficientes para 

garantia da execução, retorna ao credor a disponibilidade e a 

responsabilidade pela localização de bens expropriáveis do devedor. 

Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que as 

diligências promovidas no intuito de encontrar bens de propriedade da 

executada restaram parcialmente frutíferas, parece-me que se acham 

satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas de 

bens por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado. Realizada a pesquisa nos 

sistemas INFOJUD, dê-se vistas ao exequente. Publique-se no DJe. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 

8 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCENY FIGUEIREDO DE CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

MAYRA LINO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000152-46.2018.8.11.0025 REQUERENTE: ASSOCIACAO JUINENSE DE 

ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES REQUERIDO: MAYRA 

LINO FIGUEIREDO, MARCENY FIGUEIREDO DE CARVALHO SILVA VISTOS. 

Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 

9.099/95. Consoante se verifica na petição de ID. 12254853, a parte 

autora manifestou-se expressamente desistindo da ação. Havendo 

desistência expressa da parte autora e sendo despicienda a anuência do 

réu, nos termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo 

sem julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, havendo 

desistência expressa da parte autora a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe, razão porque, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em 

virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, 

certifique-se o transito em julgado desta decisão, realizando a escrivania 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000200-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PRETTO & PRETTO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR MASSOTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000200-39.2017.8.11.0025 REQUERENTE: PRETTO & PRETTO LTDA. 

REQUERIDO: ALTAIR MASSOTI Vistos, 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$ 8.357,00 decorrente de relação 

comercial havida entre autor e réu. 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 
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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 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: RECURSO INOMINADO. 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. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000203-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PRETTO & PRETTO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA DO PRADO MARTINS DE PAULA (REQUERIDO)

CARLOS HENRIQUE DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000203-91.2017.8.11.0025 REQUERENTE: PRETTO & PRETTO LTDA. 

REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE DE PAULA, LEILA DO PRADO MARTINS 

DE PAULA Vistos, 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$ 3.445,13 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 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: RECURSO INOMINADO. 

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. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001725-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA VITOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001725-64.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA VITOR RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 
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artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte 

autora requer a tutela especifica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da 

antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, 

que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento em que 

se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem 

um fim em si mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para 

cumprir, integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a parte autora fora diagnosticada com Síndrome do 

Manguito Rotador (CID M 75.1), transtorno do disco cervical com 

radiculopativa (CID M 50.1), reumatismo não especificado (CID M 79.0), 

motivo pelo qual se encontra incapacitada para as atividades laborativas. 

Para corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 

baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito. Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos 

autos laudos médicos que constatam sua real situação, bem como 

demonstrou que já esteve em gozo do benefício de auxílio-doença. Calha 

assinalar que houve a negativa do requerido em fornecer o aludido 

benefício na seara administrativa, consoante se infere dos formulários 

anexados com a exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, 

podendo haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em 

razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda/restabeleça o benefício de Auxílio-Doença à autora, no valor de 

um salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação, qual seja, 13 de junho de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante/restabelecça o benefício 

previdenciário contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser 

encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa 

diária, oportunamente aplicada. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio 

como perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol d’ Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001438-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001546-33.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): OZIANE DE MIRANDA ROSA RÉU: PEDRO JANUARIO 

BEZERRA Vistos. Compulsando-se os autos verifica-se que o douto 

causídico juntou um comprovante de residência em nome de pessoa 

diversa do titular da ação, razão pela qual DETERMINO a intimação do 

advogado da parte requerente para que emende a exordial, devendo, para 

tanto, ser encartado aos autos o comprovante de residência atualizado e 

em nome da parte autora ou, caso não seja possível, esclareça o seu 

vínculo com o titular do comprovante a juntado anteriormente ou, em 

hipótese de locação que seja apresentado o respectivo contrato, ou na 

falta deste, declaração do proprietário, com firma reconhecida em cartório, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do 

art. 320, NCPC. Empós, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001546-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))
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EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1001546-33.2018.8.11.0011. AUTOR(A): 

OZIANE DE MIRANDA ROSA RÉU: PEDRO JANUARIO BEZERRA Vistos. 

Compulsando-se os autos verifica-se que o douto causídico juntou um 

comprovante de residência em nome de pessoa diversa do titular da ação, 

razão pela qual DETERMINO a intimação do advogado da parte requerente 

para que emende a exordial, devendo, para tanto, ser encartado aos 

autos o comprovante de residência atualizado e em nome da parte autora 

ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a juntado anteriormente ou, em hipótese de locação que seja 

apresentado o respectivo contrato, ou na falta deste, declaração do 

proprietário, com firma reconhecida em cartório, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320, NCPC. Empós, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001155-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado para dia 06 de 

dezembro de 2018, às 14h45min, para a realização da audiência 

designada, devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e 

de suas testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de 

cinco dias antes da audiência. Mirassol D'Oeste/MT, 13 de novembro de 

2018. Kátia Fernanda Pereira Moretti Técnico Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001578-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DERALDINA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001578-38.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CREUZA DERALDINA DE JESUS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por 

Creuza Deraldina de Jesus contra o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, 

que se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos, conforme id nº 15324000. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte 

autora requer a tutela especifica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da 

antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, 

que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento em que 

se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem 

um fim em si mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para 

cumprir, integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com Outras Gonartroses (CID 

M 17.1); Instabilidade Crônica do Joelho (CID M 23.5); e outras patologias 

especificadas, motivo pelo qual se encontra incapacitada para as 

atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram juntados 

ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração da prova 

inequívoca em que se baseia para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as doenças que possui 

são graves, juntou aos autos laudos médicos que constatam sua real 

situação. Calha assinalar que houve a negativa do requerido em continuar 

fornecendo o aludido benefício na seara administrativa, consoante se 

infere dos formulários anexados com a exordial. O perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo decorre da própria enfermidade que 

acomete a parte autora, podendo haver piora substancial do seu quadro 

clínico. De outro lado, em razão da urgência e da probabilidade, do direito 

da parte requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória 

satisfativa em comento, entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de 

forma a resguardar o seu direito fundamental à vida com dignidade, posto 

que a tutela seja irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 

3.º, do Novo Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da 

medida, caracterizada como pressuposto negativo à concessão da 

medida, ou seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver 

perigo de irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir 

conjunto probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento 

jurisdicional, o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos 

práticos da tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu 

bem-estar em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas 

devem ser afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio - Doença à autora, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação do benefício, qual seja, 07 de julho 

de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para 

tanto, juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não 

o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente 

aplicada. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 
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gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001730-86.2018.8.11.0011

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:

ZENAIDE HENRIQUE DE ALMEIDA MICHALSKI (EXECUTADO)

NILTON J. MICHALSKI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

NILTON JOSE MICHALSKI (EXECUTADO)

 

Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo 

uma irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Compulsando os autos, 

verifico que o sistema PJe acusa a inexistência de recolhimento das guias 

de pagamento das custas e taxas judiciárias, assim, intime-se a parte 

autora para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, vinculando 

a guia de recolhimento aos autos, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

(Datado e assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001731-71.2018.8.11.0011

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:

ZENAIDE HENRIQUE DE ALMEIDA MICHALSKI (EXECUTADO)

NILTON JOSE MICHALSKI (EXECUTADO)

NILTON J. MICHALSKI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo 

uma irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Compulsando os autos, 

verifico que o sistema PJe acusa a inexistência de recolhimento das guias 

de pagamento das custas e taxas judiciárias, assim, intime-se a parte 

autora para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, vinculando 

a guia de recolhimento aos autos, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

(Datado e assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000857-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DO PILAR JOVIO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LOURENCO RIBEIRO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 412, 

§5º, da CNGC, impulsiono o feito, para intimar a advogada da parte autora 

para que compareça na audiência de conciliação a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada para o dia 19/12/2018 as 

13:30 horas, bem como de que, o autor será intimado na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. Mirassol D'Oeste/MT, 

13 de novembro de 2018. Kátia Fernanda Pereira Moretti Técnico Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001692-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. B. (AUTOR(A))

ELZA DOS SANTOS BORQUILHA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001692-74.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): GABRIEL DOS SANTOS BORQUILHA, ELZA DOS SANTOS 

BORQUILHA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL De proêmio, 

em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte 

autora requer a tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma 

vez que preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Nesse pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso 

quejandos, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 
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Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ 

Oeste/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

100 km da sede desta Comarca e, consequentemente, faz com que o 

expert percorra a distância aproximada de 200 km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

demonstrando, assim, a necessidade de majoração do valor da perícia, a 

fim de não prejudicar a prestação jurisdicional as partes e interessados. 

Determino ainda que a Assistente Social do Juízo realize, no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias, estudo social no ambiente familiar da requerente, 

devendo trazer aos autos o competente relatório, para se aferir a real 

necessidade da percepção do benefício assistencial pleiteado. Com a 

juntada do laudo médico pericial e o relatório social, intimem-se as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento. Ao arremate, 

demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC. Providencie-se e expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol d’ Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001688-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS MARQUES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001688-37.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): IZAIAS MARQUES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte 

autora requer a tutela especifica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da 

antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, 

que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento em que 

se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem 

um fim em si mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para 

cumprir, integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com transtornos de 

personalidade e do comportamento devidos a doença, lesão e disfunção 

cerebral (CID 10 F07) e Epilepsia (CID 10 G40), motivo pelo qual se 

encontra incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar com 

sua situação, foram juntados ao processo elementos probatórios 

suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se baseia para 

formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de 

alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos 

médicos que constatam sua real situação, bem como o requerimento 

administrativo em que é possível perceber que o autor já esteve em gozo 

do benefício de aposentadoria por invalidez, cujo cessação se deu em 

07/08/2018. Calha assinalar que houve a negativa do requerido em 

fornecer o aludido benefício na seara administrativa, consoante se infere 
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dos formulários anexados com a exordial. O perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo decorre da própria enfermidade que acomete a 

parte autora, podendo haver piora substancial do seu quadro clínico. De 

outro lado, em razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte 

requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa 

em comento, entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a 

resguardar o seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a 

tutela seja irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, 

do Novo Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da 

medida, caracterizada como pressuposto negativo à concessão da 

medida, ou seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver 

perigo de irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir 

conjunto probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento 

jurisdicional, o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos 

práticos da tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu 

bem-estar em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas 

devem ser afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

implante o benefício de Auxílio Doença ao autora, no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário-contribuição, inclusive décimo terceiro 

salário proporcional, devidos a partir da cessação, qual seja, 07 de agosto 

de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para 

tanto, juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não 

o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente 

aplicada. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol d’ Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)
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DORALICE MENDES GONCALVES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001689-22.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): DORALICE MENDES GONCALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Cuida-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXILIO-DOENÇA C\C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM 

ACRESCIMO DE 25% AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA manejada por Doralice Mendes Gonçalves em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Com a inicial vieram os documentos anexados no ID nº.: 

16294002, 16294003, 16264004, 16294005, 16264006, 16264007, 

16264008 e 16264009. Os autos permaneceram conclusos. EIS O 

RELATO. DECIDO. Como é cediço, a Constituição Federal de 1988 em seu 

art. 109, §3º estabelece que: “Serão processadas e julgadas na justiça 

estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas 

em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre 

que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada 

essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também 

processadas e julgadas pela justiça estadual.” Nesse contexto, o 

segurado da Previdência Social pode ao ajuizar ação contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social, optar entre o Juízo Estadual da Comarca de 

seu domicílio, caso esta não seja sede de Vara Federal, o Juízo Federal de 

Subseção cuja competência abranja o seu domicílio ou uma das Varas 

Federais da Sede da Seção Judiciária do Estado. Outrossim, a 

competência jurisdicional por delegação de poder é modalidade de 

competência absoluta, pelo que o seu conhecimento independe de 

arguição de incompetência pela parte interessada. Se o segurado ajuíza 

ação perante o Juízo Estadual diverso do seu domicílio, não há como 

prorrogar-se a competência, visto que o Juiz Estadual - nessa hipótese - 

não está investido de atribuição jurisdicional Federal. No caso sub judice, 

ao perlustrar os documentos anexados nos autos, notei que o endereço 

informado na exordial pertence ao Município de São José dos Quatro 

Marcos, haja vista que o CEP noticiado no comprovante de residência da 

parte autora juntado no ID nº 16294004 é o 78.285-000. Deste modo, a 

remessa do feito a aquela localidade é medida que se impõe. À luz do 

exposto, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da 

Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT para processamento e 

julgamento da presente demanda, grafando nossas homenagens. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001690-07.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): NILVA ROSA DE OLIVEIRA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo Código de Processo Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 
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evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, 

vislumbro que a parte autora requer a tutela específica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício previdenciário 

pleiteado na inicial, uma vez que preenche todos os requisitos para o seu 

deferimento. Pois bem. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada necessita de 

maior dilação probatória para a análise da suposta concessão do 

benefício clamado pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a 

antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não 

preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Uma vez 

apresentada peça contestatória, no prazo legal, certifique-se e dê-se vista 

dos autos a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Para a realização da perícia médica, desde já, NOMEIO como 

perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica, bem como intimar a expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a 

expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo 

médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente 

mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante 

remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e 

o INSS. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

triagem, para análise da necessidade de designação de audiência de 

instrução e julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da 

parte autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001666-76.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): PEDRO LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES REPRESENTANTE: 

VILMA SANTANA DOS SANTOS RÉU: INSS De proêmio, em que pese à 

nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

DEIXO de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte autora requer a tutela 

específica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma vez que 

preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. Como é 

cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no 

artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem 

as argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da 

parte autora está desamparada dos pressupostos necessários para 

concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o 

entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso quejandos, 

vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 
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pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ 

Oeste/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

100 km da sede desta Comarca e, consequentemente, faz com que o 

expert percorra a distância aproximada de 200 km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

demonstrando, assim, a necessidade de majoração do valor da perícia, a 

fim de não prejudicar a prestação jurisdicional as partes e interessados. 

Determino ainda que a Assistente Social do Juízo realize, no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias, estudo social no ambiente familiar da requerente, 

devendo trazer aos autos o competente relatório, para se aferir a real 

necessidade da percepção do benefício assistencial pleiteado. Com a 

juntada do laudo médico pericial e o relatório social, intimem-se as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento. Ao arremate, 

demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC. Providencie-se e expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol d’ Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Citação

Citação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000762-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. A. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HANDERSON SIMOES DA SILVA OAB - RO3279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. Q. (RÉU)

W. A. A. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDNA EDERLI COUTINHO 

PROCESSO n. 1000762-56.2018.8.11.0011 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[GESTANTE / ADOTANTE / PATERNIDADE, Defeito, nulidade ou anulação]

->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: JOSE AUGUSTO 

ARRUDA DE ABREU Endereço: Rua Minas Gerais, 2364, S-26, VILHENA - 

RO - CEP: 76986-580 POLO PASSIVO: Nome: FATIMA APARECIDA 

QUARESMA Endereço: Av. Basil, 1, Centro, CURVELÂNDIA - MT - CEP: 

78237-000 Nome: WESLEY ALVES ARRUDA DE ABREU Endereço: Av. 

Brasil, 1, Centro, CURVELÂNDIA - MT - CEP: 78237-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, FÁTIMA APARECIDA 

QUARESMA, brasileira, solteira, do lar, portadora do CPF/MF sob o n. 

29.327.748-75, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial.Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 

2 de agosto de 2018, às 16h00.Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335. Afianço, ainda que se trate de réu incapaz, este deverá 

comparecer pessoalmente à audiência a fim de se verificar a existência de 

liame sócioafetivo entre ele e o autor.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).Por fim, determino a realização de estudo 

psicossocial, no ambiente doméstico familiar do requerido, cujo laudo 

deverá ser anexado ao processo em 15 (quinze) dias.Defiro os benefícios 

da assistência judiciária.Intimem-se. Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 
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pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KATIA 

FERNANDA PEREIRA MORETTI, digitei. MIRASSOL D'OESTE, 9 de 

novembro 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010570-34.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que transcorreu o prazo para a parte impugnada 

apresentar manifestação concernente ao parágrafo 3º da R. Decisão de 

Id. 15817396, INTIME-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

13 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-70.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BIANCHINI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM - OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que transcorreu o prazo para a parte impugnada 

apresentar manifestação concernente ao parágrafo 4ª da R. Decisão de 

Id. 15817396, INTIME-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

13 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-23.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE IVO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

AUTORA para que apresente os dados bancários necessários à liberação 

do montante vinculado aos autos, consoante estipulado e determinado 

pela R. Decisão de Id. 16339065 e informado pela parte requerida no Id. 

16476797 que pertence a mesma, sendo eles: nome beneficiário, 

CPF/CNPJ, Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 13 de novembro de 

2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

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 em Correição. DEFIRO o pedido de id nº 16469512, de modo que 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. Com o 

transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrendo o prazo in 

albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000224-75.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SIRLEY REMEDIO SABINO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Ante o teor da certidão de ID 16484891 INTIME-SE a 

parte autora para manifestar acerca da resposta ao ofício de ID 16483191 

e 16483192, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 

de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000009-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ALVES NASCIMENTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 
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pagamento espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 

16473345, 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, 13 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILIA PENHA TOMI CHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000432-93.2017.8.11.0011. REQUERENTE: DARCILIA PENHA TOMI CHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO SA em face da r. 

sentença proferida em sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 

9099/95 proposta por DARCILIA PENHA TOMICHA. A embargante alega a 

presença de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da 

sentença, uma vez que consta como indicativo de danos morais o valor de 

R$3.000,00 na fundamentação, sendo que no dispositivo o valor de 

R$2.000,00. Diante do equívoco desta juíza leiga pelo que constou valores 

diferentes, merece ser retificado o valor. Frente ao exposto, apresento a 

minuta de sentença para fins de acolher e conhecer parcialmente dos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com a retificação do valor 

dispositivo da sentença que condenou em indenização por danos morais 

para fazer constar R$3.000,00(três mil reais), julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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, 08 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Homologo o Projeto de 

Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Em consequência, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, II, do Novo 

Código de Processo Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. Desta 

decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de novembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010648-67.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO E FRANCO NETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (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 DECISÃO Processo: 

8010648-67.2012.8.11.0011. REQUERENTE: FRANCO E FRANCO NETO 

LTDA - ME REQUERIDO: OI S.A Vistos. Os autos vieram conclusos diante 

do pedido de chamamento do feito à ordem, sob o fundamento de que não 

houve contraprestações dos serviços prestados à requerente (ID n. 

16243048). Pois bem. O requerido/executado persegue uma nova análise 

do mérito, o que vislumbro ser impraticável ao estágio processual em que 

o feito se encontra, eis que já fora julgado (tanto por este juízo, quanto 

pela instância superior). Não obstante, houve o esvaziamento completo da 

lide com a satisfação da obrigação. Nesse quadrante, operou-se o 

instituto da coisa julgada material (art.502 do CPC/15), pois tornou imutável 

e indiscutível a decisão de mérito (confirmada pela Instância Superior) que 

não mais sujeita recursos, mesmo porque o feito encontrava-se no 

arquivo definitivo. Portanto, não conheço da petição de ID n. 16243048 e 

DETERMINO o retorno dos autos ao arquivo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON GONCALVES HARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados das partes acerca da audiência 

de CONCILIAÇÃO redesignada para o 13 de Março de 2019 às 17:00 

horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, 

deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que 

compareça à referida audiência, devendo seu advogado 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: 1000777-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000777-25.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ANGELA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Diante do teor da 

certidão em ID n.16316613, considero válida a citação da Requerida. Deste 

modo, conforme preconiza o art. 20 da Lei de Juizados Especiais, 

[1]DECRETO-LHE a revelia. Na oportunidade, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que ainda 

pretendam produzir. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. [1] Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 
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no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010081-60.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 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, 06 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010319-16.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 em Correição. 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, 06 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010265-50.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA BRASSAROTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 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, 06 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 12 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010195-67.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. Tendo em vista o informado pela executada em id nº 

16397357, DETERMINO a intimação da exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso concorde com a 

manifestação, AGUARDE-SE o pagamento em cartório. Outro o cenário, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 09 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUELO A. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHN LESTER ALVES FERREIRA OAB - MT24401/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIMAR MORILHO SILVEIRA (TESTEMUNHA)

ANTONIO SOUZA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER (TESTEMUNHA)
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Vistos em Correição. 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, 08 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE DA SILVA LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000110-39.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CLEUNICE DA SILVA LANDIM 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por 

CLEUNICE DA SILVA LANDIM em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., 

sob o fundamento de que houve negativação indevida incluída pelo banco 

requerido no valor de R$49,82 (quarenta e nove reais e oitenta e dois 

centavos), incluída pelo contrato nº.RE87892634134, sendo que 

desconhece a procedência, tampouco fora notificado previamente. Pleiteia 

exclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

declaração de inexistência do débito, bem com indenização por danos 

morais. Tutela antecipada deferida. Realizada audiência de conciliação, 

infrutífera, sendo que o banco réu apresentou contestação. Em sede 

preliminar alegou a ausência de documento original de negativação 

juntamente com alegação de decurso de prazo prescricional, posto que a 

negativação ocorreu em 20/04/2013 e a propositura da presente demanda 

foi realizada em 21/02/2018; no mérito aduziu pela inexistência de danos 

morais por prova de relação jurídica entre as partes referida pelo cartão 

crédito VISA FÁCIL sob o nº.4096-0007-3515-5126 com pagamentos em 

débitos automático e inadimplemento em 15/02/2013 por uma renegociação 

de dívida no valor de R$364,64 (trezentos e sessenta e quatro reais e 

sessenta e quatro centavos), para pagamento em 08 (oito) parcelas 

mensais e consecutivas no valor de R$51,32 (cinquenta e um reais e trinta 

e dois centavos), tendo a autora efetuado somente o pagamento da 

primeira parcela em um valor de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos). 

Impugnação à contestação apresentada. Os autos vieram conclusos. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Assim, apresento o presente projeto de sentença. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois refere à inexistência 

de débitos da Requerente junto ao banco Requerido, sendo aplicável o 

artigo 355, inciso I, do NCPC. PRELIMINAR DOCUMENTO No que concerne 

ao documento original de negativação, tem-se que a certidão juntada aos 

autos está repleta de validade para fins de comprovar a negativação. Com 

emissão on line, a certidão consta o endereço eletrônico pelo qual foi 

extraída, sendo certo que se trata de empresa vinculada ao sistema Boa 

Vista Serviços – empresa reconhecidamente interligada aos órgãos de 

proteção ao crédito. PRESCRIÇÃO Tangentemente ao prazo prescricional, 

igualmente não prospera. A relação presente nesta demanda é regida pelo 

Código de Defesa do Consumidor e, como tal, aplica-se o prazo 

prescricional previsto no artigo 27, qual seja, 05(cinco) anos para a 

pretensão da autora. No caso em tela, ainda que se considere data início 

de contagem a que houve inclusão do nome da autora, não ultrapassou o 

prazo estipulado pela lei consumeirista. Ademais, considera-se início de 

contagem para o prazo, a data de conhecimento quanto à inclusão 

indevida e, neste ponto, refere-se à propositura da demanda, posto que 

em momento anterior não havia sido cientificada a autora. Veja julgado 

análogo: “TJ-SP- 10040246720168260269 SP 1004024-67.2016.8.26.0269 

Data de publicação: 28.09.2017 Ementa: INDENIZAÇÃO – Danos morais – 

Alegação de indevida inserção do nome do recorrente nos cadastros 

desabonadores- Prescrição assentada em sentença – Artigo 206, 

parágrafo 3º, V do CC – Prazo trienal que se inicia da ciência da 

negativação – Prescrição afastada. INDENIZAÇÃO – Inserção do 

recorrente que já foi excluída – Indenização indevida – Súmula 385 do STJ 

– Autor que possui negativações anteriores em seu nome – recurso não 

provido neste tópico.”. Sendo assim, rechaçadas todas as teses de 

preliminares aventadas. MÉRITO INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

Diferentemente do alegado pela Ré, presente o abalo moral conduzido à 

autora juntamente com a inexistência de comprovações de que tenha 

qualquer débito junto ao banco consequente de uma aquisição de 

produtos desta instituição ou utilização de serviços. A despeito de o 

banco réu ter alegado que a inclusão fora produzida baseada em uma 

relação jurídica preexistente referente à um cartão de crédito, a existência 

de efetiva celebração deste relação, assim como de uma dívida por parte 

da autora não foi, em momento algum, debatida e frontalmente analisada 

pelo banco réu. Nesta mesma linha de raciocínio, o banco não demonstrou 

a potencial licitude pela negativação decorrente de um eventual produto 

inadimplente da autora, tal como um suposto cartão de crédito, sequer uma 

renegociação de dívida não paga. Indiscutivelmente que, cabia ao banco 

réu apresentar documentos que estariam em seu poder e devidamente 

assinados pela autora concernente à negativação que realizou, ao menos 

o atendimento mediante áudio deveria ter sido juntado aos autos. 

Claramente que o banco réu pautou-se exclusivamente em meras 

alegações amplas, sem indicações ou apresentação de provas cabais a 

comprová-las. Por esta frente de raciocínio, 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 à luz da responsabilidade objetiva que permeia as 

instituições financeiras: “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. 

(...)”. Saliente-se que cabia ao banco réu comprovar a existência de 

relação jurídica entre as partes e eventual dívida. Isto não logrou fazer, 

sendo que meras alegações, com apresentação de faturas unilateralmente 

produzidas, não possuem o condão a excluir sua responsabilidade pelo 

ato ilegal. Conclusivamente, inexistiu relação entre as partes e merece ser 

excluído o nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. DO 

DANO MORAL Contrariamente às razões que pretende o banco réu pelo 

dano moral, este está presente. Saliente-se que o banco réu falhou na sua 

prestação de serviços, uma vez que negativou o nome da autora sem 

qualquer respaldo financeiro/contratual. Observa-se, ainda, que em vista 

da responsabilidade do banco réu ser objetiva, com culpa presumida, 

basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Neste ponto, está devidamente cumprida a demonstração de 

todos estes requisitos. Certo que está configurada a responsabilidade do 

Requerido pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa do Requerido em eximir-se 

da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 
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descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Portanto, busca-se na espécie fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) exclusão do nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito com declaração de inexistência de débito; b) condenar o banco 

requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados no 

valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao 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 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 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, 24 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. 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, 13 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000118-16.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANILDO NESTOR DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por VANILDO NESTOR DE 

SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de 

uma negativação indevida realizada pela empresa ré, sob seu 

desconhecimento. Pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, 

exclusão do nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como 

indenização por danos morais. Tutela antecipada deferida. Realizada 

audiência de conciliação, não logrou êxito. Em sede de contestação, a ré 

apresentou uma cédula de crédito bancária assinada com indicação de ter 

sido celebrado pelo autor e indicou a preexistente conta corrente. Arguiu 

pelo inadimplemento do autor concernente à de um empréstimo. Impugnada 

a contestação, o autor indicou pela necessidade de perícia técnica por 

desconhecer a assinatura constante do contrato. Os autos vieram 

conclusos. Sendo assim, patente a aplicação do artigo 355, inciso I do 

NCPC. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da 

Lei nº 9.099/95. PERÍCIA Primeiramente, importante destacar que de um 

lado tem-se o autor indicando pela inexistência de contratação dos 

produtos oferecidos pela ré com interesse em realização de perícia para 

identificar a diferença nas assinaturas; de outro lado tem-se a ré que 

arguiu pela contratação efetiva de um empréstimo bancário. Compulsando 

os autos, verifica-se que a matéria envolvida aponta para a necessidade 

de realização de perícia técnica. Consigne-se: “TJ-DF – Apelação Cível do 

Juizado Especial ACJ 20150610119487 (TJ-DF) Data de publicação: 

19/05/2016 Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVELS. CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA 

APOSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA EM FACE DA COMPLEXIDADE 

DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Havendo alegação 

de falsificação de assinatura do contrato que poderia por fim à presente 

ação de execução, somente podendo ser comprovada tal assinatura por 

conhecimentos técnicos, a realização da prova pericial mostra-se 

indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por envolver matéria 

complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a 

extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3º. E 51, 

inciso II, da Lei 9099/95. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos. A Súmula de julgamento servirá 

de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9099/95. Condenado o 

recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, os quais 

ficarão suspensos em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi 

deferida.”. Por conclusão, presente está a incompetência do Juizado 

Especial diante da necessidade de realização da perícia técnica já 

mencionada pelo autor visando comprovar a disparidade entre as 

assinaturas do autor e constante do contrato. Frente ao exposto, dada a 

complexidade da matéria e a necessidade de produção de prova pericial, 

em respeito ao contraditório e ampla defesa, e a fim de resguardar os 

direitos das partes, opino pela extinção do processo, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/95, para que a presente 

lide possa ser discutida na via ordinária adequada. 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, 24 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos em correição. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com fundamento no artigo 51, II da Lei 9.099/95, 

haja vista a complexidade da demanda. Desta decisão deverão ser 

intimadas as partes, via patronos. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

inexistente litigância de má-fé. Nada sendo requerido, ocorrido o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de novembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000106-02.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ANA MARIA SANTANA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS 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 a requerente ANA 

MARIA SANTANA – promove em desfavor de NATURA COSMÉTICOS S.A 

sob o fundamento de que houve negativação indevida em seu nome no 

valor de R$139,13 (cento e trinta e nove reais e treze centavos) tendo 

como referência o contrato n°.1609317783004, incluída pela empresa ré, 

sendo que desconhece qualquer dívida. Pleiteia exclusão de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização pelos 

danos morais. Tutela antecipada concedida. Citada a ré compareceu em 

audiência de conciliação que restou infrutífera, e apresentou contestação. 

Inicialmente requereu prazo para juntada de documentos, e, no mérito, 

apresentou telas de sistema interno indicando débitos da autora. 

Impugnação à contestação apresentada. Os autos vieram conclusos. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Ab initio, opino pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita diante 

da situação de insuficiência de recursos para arcar com as custas e 

despesas processuais, à luz da Lei 1060/50. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à negativação indevida do nome da autora, sendo certo 

que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do 

NCPC. MÉRITO Conforme se depreende das argumentações e 

documentação acostada aos autos, de um lado a autora aduz que seu 

nome foi incluído indevidamente em órgão de proteção ao crédito sem 

respaldo legal e/ou contratual; de outro lado a empresa ré arguiu que 

houve uma contratação de produtos sem o devido pagamento. No que 

tange à indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, 

tem-se que por dívida inexistente. A ré apresentou sua defesa pautada 

exclusivamente em alegações e telas de sistemas, sendo certo que juntou 

alguns documentos que não representam suposta dívida possível de 

acarretar na negativação objeto desta demanda. Nesta linha de raciocínio, 

apresentou notas de transporte no valor de R$19,78 (dezenove reais e 

setenta e oito centavos). Contudo, a negativação foi realizada no importe 

de R$139,13 (cento e trinta e nove reais e treze centavos). Claramente 

que sem as devidas provas, quaisquer que sejam, tais como contrato com 

a assinatura da consumidora, solicitação de eventual produto mediante 

gravação do atendimento ou outro meio hábil a provar existência de uma 

relação jurídica devidamente contratada, considera-se como não 

contratado o serviço. Portanto, pela relação de consumo a considerar a ré 

como fornecedora de produtos, torna-se responsável por providenciar 

meios de bem tratar os consumidores vinculados a si nos ditames do art. 

14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Neste compasso, em que pese a juntada de notas de transporte, a ré 

não apresentou nenhum documento que comprova uma existência de 

débito para fins de negativação como a que foi incluída junto ao Órgão de 

Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu prova de qualquer inadimplência. 

Consequência da hipossuficiência de todos os consumidores, bem como 

da maior facilidade em produzir prova contrária advinda da ré; deveria ter, 

ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz à demonstrar a mencionada 

contratação de produtos pela autora, mas isto, não cumpriu fazê-lo. 

Destarte, a Requerente trouxe aos autos documentos e fatos que 

comprovam suas alegações; tudo a corroborar com a exordial visando a 

aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: “TJMG – Apelação Cível AC 

10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da publicação: 16/09/2016 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É ilícita a conduta da empresa de telefonia 

que insere o nome do consumidor em cadastro restritivo se ausente prova 

de contratação de seus serviços. Cabe à empresa o dever de cautela e 

aferição dos documentos que lhe são apresentados no momento da 

contratação. A inexistência de prova da contratação enseja a declaração 

de inexistência da dívida, imposição de exclusão da negativação do nome 

do consumidor dos cadastros restritivos e imposição dos ônus 

sucumbenciais àquele que deu causa à instauração da demanda.” 

Portanto, indevida a negativação realizada em nome da autora pela 

ausência de comprovação da efetiva contratação de serviços; sendo que, 

conclusivamente, merece ter seu nome definitivamente excluído junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como declarada a inexigibilidade 

dos débitos. DO DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está igualmente 

presente, uma vez que são evidentes os transtornos causados pela 

negativação indevida realizada pela ré, somado ao fato de que não houve 

elucidação suficiente quanto à pré-existência de negativação. Saliente-se 

que a autora comprovou: o ato ilícito praticado pela ré quando cobrou e 

negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a 

honra; e, o nexo entre esta conduta do banco réu ao prejuízo que lhe 

causou. Certo que está configurada a responsabilidade do réu pela 

inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, 

multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade da suposta devedora. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa nacional de 

cosméticos, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido, confirmando a liminar alhures 

deferida, para o efeito de condenar a ré: a) à declaração de nulidade da 

cobrança dos débitos objeto da demanda com exclusão do nome da 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à indenização a título 

de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Opino pela ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 
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em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá 

ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 

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, 02 de outubro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. 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, 13 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000370-53.2017.8.11.0011. REQUERENTE: SANDRA GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente – 

SANDRA GOMES DOS SANTOS - promove em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., sob o fundamento de que a ré negativou seu nome 

indevidamente pelo valor de R$228,04 (duzentos e vinte e oito reais e 

quatro centavos), pelo contrato sob número 0239439833, que 

desconhece a procedência por nunca ter contratado serviços da ré. 

Relatou que tentou solucionar administrativamente, sem êxito. Pleiteia 

exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

declaração de inexigibilidade do valor, bem como indenização por danos 

morais. Concedida tutela antecipada. Citada a empresa requerida 

compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e apresentou 

contestação. Em preliminar argui pela ausência de interesse de agir diante 

da falta de reclamação em vias administrativas; sendo no mérito aduzida a 

existência de um contrato de linha de telefone de número (65)999225643, 

com apresentação de contrato assinado. Indicou que a autora não efetuou 

o pagamento de faturas do serviço disponível. Requereu a apresentação 

da certidão de negativação original. Impugnação à contestação 

apresentada. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Opino pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. A controvérsia refere-se exclusivamente à 

negativação indevida do nome da autora, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. No 

mérito, o pedido inicial merece ser julgado improcedente. PRELIMINAR 

Diferentemente do alegado pela ré, não há ausência de interesse 

processual, posto que os argumentos da autora juntamente com o 

documento de negativação apresentado, demonstram o efetivo interesse 

em ter seu nome excluído em rol de inadimplentes por uma dívida que alega 

não possuir. O fato de não ter efetuado reclamação em via administrativa - 

em que pese a alegação da autora no sentido de tentativa sem êxito - não 

possui o condão de impedir a propositura de demanda judicial, eis que o 

acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito. De qualquer sorte, a tese de 

ausência de condição da ação se confunde com o próprio mérito, sendo 

que será posteriormente analisado juntamente ao objeto da ação. No que 

concerne ao documento original de negativação, tem-se que a certidão 

juntada aos autos está repleta de validade para fins de comprovar a 

negativação. Com emissão on line, a certidão consta o endereço eletrônico 

pelo qual foi extraída, sendo certo que se trata de empresa vinculada ao 

sistema Boa Vista Serviços – empresa reconhecidamente interligada aos 

órgãos de proteção ao crédito. MÉRITO Primeiramente oportuno registrar 

que o cerne da questão refere-se à uma suposta negativação de valor 

indevido em nome da autora diante da ausência de contratação em 

qualquer produto disponibilizado pela ré. Pela análise do acervo 

documental acostado aos autos, tem-se que a autora alega não possuir 

qualquer relação jurídica com a ré e desconhece a dívida que gerou 

negativação em seu nome. De outra banda, a ré arguiu que a requerente 

possuía uma linha de telefonia, na Categoria Controle, com Data de 

Habilitada em 13/02/2015, que foi adquirida mediante contrato devidamente 

assinado pela cliente e apresentado em sede de defesa. Neste sentido, 

em exame à defesa apresentada pela ré, ante a apresentação da 

contestação com contrato assinado pela autora, somado aos 

comprovantes de faturas da mencionada linha telefônica, tem-se pela 

efetiva contratação e utilização dos serviços. Este conjunto probatório e 

com o silêncio da autora quanto ao contrato, ainda indicando pela 

ausência de prova contratual em sua impugnação, demonstram a 

aquisição do produto fornecido pela ré foi efetiva e merece ser 

reconhecida, sendo indiferente a numeração contida no contrato 

assinado, eis que se trata de um documento assinado e com data 

condizente à posterior inadimplência. Portanto, há visível inexistência de 

qualquer abalo moral direcionado à legalidade da cobrança sobrevinda de 

uma linha de telefone não quitada. Consigne-se jurisprudência: “TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10707130273196001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

24/03/2015 Ementa: 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.”. E 

“TJ-MG - Apelação Cível AC 10672120172255001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 25/02/2015 Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INADIMPLÊNCIA 

DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. A teor do 

inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil , à autora incumbe a 

prova do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo inadimplência da 

autora perante a instituição financeira, em razão do não pagamento do 

contrato firmado, a negativação de seu nome configura exercício regular 

de direito.”. Conclusivamente, pelo lastro probatório apresentado, não há 

como se declarar indevido o valor cobrado, tampouco indenizatória a 

conduta da ré. No que tange a má-fé da autora, não houve provas 

suficientes a ensejar conduta dolosa com o fim de locupletar-se 

indevidamente. Neste sentido: “TJ-MG – Apelação Cível AC 

10183120180017001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 16/09/2013 Ementa: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATURA EM ABERTO EM 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. 

ANOTAÇÃO CADASTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

RESSARCIMENTO NEGADO QUE SE CONFIRMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

INEXISTÊNCIA. Ausente a prova de pagamento da fatura ensejadora da 

negativação, não há se falar em dano moral decorrente de inscrição do 

nome da parte no órgão de proteção ao crédito. Deve ser afastada a 

condenação da parte nas penas de litigância de má-fé se a mesma está 

apenas exercendo seu direito, não produzindo qualquer manifestação ao 

ato que se insira nas hipóteses contempladas no art.17 do CPC.”. 

Conclusivamente, inaplicável a litigância de má-fé ao autor. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

improcedente o pedido, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, em 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Opino pela 

ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

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. Mirassol D´Oeste, 08 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 
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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, 13 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-56.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO CONSTANTINO DE OLIVEIRA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000428-56.2017.8.11.0011. REQUERENTE: IAGO CONSTANTINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por IAGO CONSTANTINO 

DE OLIVEIRA em desfavor de VIVO S.A., ambos qualificados, sob o 

fundamento de que a requerida efetuou negativação indevida de seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Pleiteia a exclusão do nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por danos 

morais e materiais. A empresa ré apresentou contestação indicando pela 

existência de contrato entre as partes, assinado e com arguição de ter 

sido efetuada pelo autor. Conforme consta dos autos, o autor requereu a 

desistência da presente demanda com a extinção do feito diante do 

desinteresse no prosseguimento, por entender necessária a prova 

técnica, após a apresentação da contestação para fins de propositura 

perante o Juízo comum possibilitando a realização de perícia técnica na 

assinatura. Sendo assim, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do 

Novo Código de Processo Civil, somado ao Enunciado 90 do FONAJE, 

opino pela extinção do processo sem resolução de mérito. 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, 08 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. Conforme bem preceitua o artigo 485, do 

Código de Processo Civil: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII – homologar a desistência da ação;” (...) Ora, no caso em tela 

verifica-se que o Reclamante desistiu da ação, e por consequência 

requereu a extinção do processo. Além disso, considerando ainda que 

nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término pediu a desistência da ação. Isto posto, e com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, ante o pedido de desistência, Homologando o Projeto de 

Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE ARAUJO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000089-63.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CILENE ARAUJO DE BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por CILENE ARAUJO DE 

BRITO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de 

uma negativação indevida realizada pela empresa ré, sob seu 

desconhecimento, no valor de R$ 67,51 (sessenta e sete reais e 

cinquenta e um centavos), incluído pelo contrato nº.022412631000084EC. 

Pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, exclusão do nome junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como indenização por danos 

morais. Concedida tutela antecipada. Realizada audiência de conciliação, 

não logrou êxito. Em sede de contestação, sob preliminar, a ré arguiu falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo; no 

mérito aduziu amplamente por inexistente prova do dano. Impugnação à 

contestação apresentada. Os autos vieram conclusos. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Inicialmente opino pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

tendo em vista a declaração de hipossuficiência da parte autora, nos 

termos da Lei nº.1060/50. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois refere à inexistência de débitos da 

Requerente junto ao banco Requerido, sendo aplicável o artigo 355, inciso 

I, do NCPC. Assim, apresento o presente projeto de sentença. PRELIMINAR 

Diferentemente do alegado pelo banco réu, não há ausência de interesse 

processual, posto que os argumentos da autora, juntamente com o 

documento de negativação apresentado, demonstram o efetivo interesse 

em ter seu nome excluído em rol de inadimplentes por uma dívida que alega 

não possuir. O fato de não ter efetuado reclamação em via administrativa, 

não possui o condão de impedir a propositura de demanda judicial, eis que 

o acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito. De qualquer sorte, a tese de 

ausência de condição da ação se confunde com o próprio mérito, sendo 

que será posteriormente analisado juntamente ao objeto da ação. Sendo 

assim, rechaçada a preliminar aventada. MÉRITO Inicialmente, a relação 

manejada pelas partes merece ser analisada sob o prisma do Código de 

Defesa do Consumidor, com reconhecimento prévio em sede de 

concessão de tutela antecipada. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

Diferentemente do alegado pelo banco Réu, presente o abalo moral 

conduzido à autora juntamente com a inexistência de comprovações de 

que tenha qualquer débito junto ao banco consequente de uma aquisição 

de produtos desta instituição ou utilização de serviços. A despeito de o 

banco réu ter alegado que não houve prova do efetivo dano perpetrado à 

autora, a inclusão no rol de inadimplentes fora produzida baseada em uma 

relação jurídica que jamais existiu entre as partes, eis que não houve 

juntada de qualquer prova a conduzir do contrário. Ou seja, não há 

comprovação de existência da efetiva celebração de qualquer relação 

jurídica entre as partes. Nesta mesma linha de raciocínio, o banco não 

demonstrou a potencial licitude pela negativação decorrente de um 

eventual produto inadimplente da autora. Indiscutivelmente que, cabia ao 

banco réu apresentar documentos que estariam em seu poder e 

devidamente assinados pela autora concernente à negativação que 

realizou. Claramente que o banco réu pautou-se exclusivamente em meras 

alegações de maneira ampla, e sem indicações ou apresentação de 

provas cabais a comprová-las. Por esta frente de raciocínio, 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 à luz da responsabilidade 

objetiva que permeia as instituições financeiras: “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. (...)”. Saliente-se que cabia ao banco réu comprovar 

a existência de relação jurídica entre as partes e eventual dívida. Isto não 

logrou fazer, sendo que meras alegações, não possuem o condão a 

excluir sua responsabilidade pelo ato ilegal. Conclusivamente, inexistiu 

relação entre as partes e merece ser excluído o nome da autora junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL Contrariamente às 

razões que pretende o banco réu pelo dano moral, está presente o abalo 

sofrido pela autora decorrente da uma inclusão indevida em órgãos de 

proteção ao crédito. Saliente-se que o banco réu falhou na sua prestação 
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de serviços, uma vez que negativou o nome da autora sem qualquer 

respaldo financeiro/contratual. Observa-se, ainda, que em vista da 

responsabilidade do banco réu ser objetiva, com culpa presumida, basta 

ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Neste ponto, está devidamente cumprida a demonstração de todos estes 

requisitos. Certo que está configurada a responsabilidade do Requerido 

pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa do Requerido em eximir-se 

da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Portanto, busca-se na espécie fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial, 

confirmando a liminar, para: a) exclusão do nome da autora junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito com declaração de inexistência de débito; 

b) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados no valor de R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao 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 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 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, 09 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. 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, 13 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000348-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI BARBOSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMATICA S/A (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 

16469723, 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, 13 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DOS SANTOS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(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. Tendo em vista a manifestação da demandada aportada em id nº 
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16353968, DETERMINO a intimação da autora para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CARDOSO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado 

os serviços da reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um 

suposto contrato celebrado sob nº 0209955886, no valor de R$ 120,79 

(cento e vinte reais e setenta e nove centavos), o que resultou na 

indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação, aduzindo preliminares e, no mérito, rechaçou a 

tese inicial. Instada, a autora apresentou impugnação à contestação, 

requerendo a procedência do feito. Os autos vieram conclusos. É o breve 

o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Convém 

assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). De pronto, não merece próspero a tese do requerido de não 

inversão do ônus da prova, pois, como já sobejamente analisado quando 

da concessão da tutela antecipada, presentes os requisitos legais a tanto. 

No mais, a despeito de a demandada aduzir em sua contestação que as 

autora não teria aportado aos autos documento hábil a demonstrar a 

negativação, em tese, indevida, tal não merece guarida, bastando volver o 

olhar ao documento incrustado em id nº 14257625 para verificar a 

constrição em voga. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pela 

requerida, consoante se observa dos documentos acostados a inicial, 

pelo contrato sob nº 0209955886, no valor de R$ 120,79 (cento e vinte 

reais e setenta e nove centavos), consoante extrato juntado em id nº 

14257625, mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa, inexistindo 

relação jurídica entre elas, ficando evidente que a negativação em voga 

fora totalmente descabida e ilegal. A requerida sustenta a existência do 

débito acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar 

as alegações, onde constam dados da autora, bem como histórico de 

consta, em tese, de serviços utilizados pela requerente. Todavia, como é 

sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de 

forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, 

porquanto nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada (id nº 

14257625). Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito 

de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 
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registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico do 

contrato sob nº 0209955886, no valor de R$ 120,79 (cento e vinte reais e 

setenta e nove centavos), e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

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))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Sentença 

constante no ID. 16384286, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 451802-0, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16384286, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) quinze 

dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar 

lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000120-83.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELIZANGELA FRANCISCO 

ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por 

ELIZANGELA FRANCISCO ALVES em desfavor de BANCO BRADESCO 

S.A., sob o fundamento de uma negativação indevida realizada pela 

empresa ré, sob seu desconhecimento, no valor de R$140,99 (cento e 

quarenta reais e noventa e nove centavos), incluído pelo contrato 

nº.019638071000054EC. Pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, 

exclusão do nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como 

indenização por danos morais. Tutela antecipada concedida. Realizada 

audiência de conciliação, não logrou êxito. Em sede de contestação, sob 

preliminar, a ré arguiu falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo; no mérito arguiu amplamente por inexistente 

prova do dano. Concedida tutela antecipada. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois refere à inexistência de débitos 

da Requerente junto ao banco Requerido, sendo aplicável o artigo 355, 

inciso I, do NCPC. Impugnação à contestação. Os autos vieram conclusos. 

É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Assim, apresento o presente projeto de sentença. 

PRELIMINAR Diferentemente do alegado pelo banco réu, não há ausência 

de interesse processual, posto que os argumentos da autora, juntamente 

com o documento de negativação apresentado, demonstram o efetivo 

interesse em ter seu nome excluído em rol de inadimplentes por uma dívida 

que alega não possuir. O fato de não ter efetuado reclamação em via 

administrativa, não possui o condão de impedir a propositura de demanda 

judicial, eis que o acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito. De qualquer 

sorte, a tese de ausência de condição da ação se confunde com o próprio 

mérito, sendo que será posteriormente analisado juntamente ao objeto da 

ação. Sendo assim, rechaçada a preliminar aventada. MÉRITO Inicialmente, 

a relação manejada pelas partes merece ser analisada sob o prisma do 

Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento prévio em sede de 

concessão de tutela antecipada e consequentemente com inversão 
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probatória. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Diferentemente do alegado pelo 

banco Réu, presente o abalo moral conduzido à autora juntamente com a 

inexistência de comprovações de que tenha qualquer débito junto ao 

banco consequente de uma aquisição de produtos desta instituição ou 

utilização de serviços. A despeito de o banco réu ter alegado que não 

houve prova do efetivo dano perpetrado à autora, a inclusão no rol de 

inadimplentes fora produzida baseada em uma relação jurídica que jamais 

existiu entre as partes, eis que não houve juntada de qualquer prova a 

conduzir do contrário. Ou seja, não há comprovação de existência da 

efetiva celebração de qualquer relação jurídica entre as partes. Nesta 

mesma linha de raciocínio, o banco não demonstrou a potencial licitude 

pela negativação decorrente de um eventual produto inadimplente da 

autora. Indiscutivelmente que, cabia ao banco réu apresentar documentos 

que estariam em seu poder e devidamente assinados pela autora 

concernente à negativação que realizou. Claramente que o banco réu 

pautou-se exclusivamente em meras alegações de maneira ampla, e sem 

indicações ou apresentação de provas cabais a comprová-las. Por esta 

frente de raciocínio, 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 à luz da responsabilidade objetiva que permeia as instituições 

financeiras: “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. 

(...)”. Saliente-se que cabia ao banco réu comprovar a existência de 

relação jurídica entre as partes e eventual dívida. Isto não logrou fazer, 

sendo que meras alegações, não possuem o condão a excluir sua 

responsabilidade pelo ato ilegal. Conclusivamente, inexistiu relação entre 

as partes e merece ser excluído o nome da autora junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL Contrariamente às razões que 

pretende o banco réu pelo dano moral, está presente o abalo sofrido pela 

autora decorrente da uma inclusão indevida em órgãos de proteção ao 

crédito. Embora sob a análise do extrato de negativação juntado pelo 

banco réu, restou demonstrado que no momento da inclusão realizada por 

este réu, o nome da autora encontrava-se em status de adimplentes, 

tendo em vista que as negativações anteriores já haviam sido excluídas e, 

somente em momento posterior à presente inclusão, ocorrera nova 

negativação de outra empresa. Para fins de elucidação, o extrato anexado 

à defesa, extraído pelo próprio réu, referente ao SCPC, demonstra que 

citada inclusão foi realizada em 03/07/2017, sendo certo em 06/01/2017 a 

empresa Energisa havia excluída uma negativação no importe de R$88,89; 

e, posteriormente, houve uma nova inclusão da empresa Telefônica, na 

data de 26/08/2017. Assim, resta claro que na data em referência, não 

constava qualquer negativação no nome da autora. Portanto, o banco réu 

falhou na sua prestação de serviços, uma vez que negativou o nome da 

autora sem qualquer respaldo financeiro/contratual e diante de um 

momento em que seu nome estava sem qualquer indicação de 

inadimplência. Observa-se, ainda, que em vista da responsabilidade do 

banco réu ser objetiva, com culpa presumida, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Neste ponto, está 

devidamente cumprida a demonstração de todos estes requisitos. Certo 

que está configurada a responsabilidade do Requerido pela inscrição 

indevida oriunda de inexistente inadimplência. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Assim, apesar da tentativa do Requerido em eximir-se da 

responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Portanto, busca-se na espécie fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial, 

confirmando a liminar, para: a) exclusão do nome da autora junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito com declaração de inexistência de débito; 

b) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao 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 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 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, 24 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. 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, 13 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011418-31.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA (CENTRALIZACAO DE SERVICOS DE BANCOS S/A) 

(REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR OAB - 

MT0007581A (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do ID. 16254753, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 451531-5, referente a 

devolução de bloqueio efetuado equivocadamente (id. 5105982) 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16254753, devendo a 

parte REQUERENTE manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da penhora. Para constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011258-06.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0010108A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSELY AMARAL DE SOUZA OAB - MT0011864A-O (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 452375-P, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 15887916, devendo a 

parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-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))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16510157. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 13 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010877-95.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA FOTO E VIDEO - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 16267245, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Existência de Dívida deferida pela sentença retro mencionada. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 13 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-78.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI DO NASCIMENTO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante no ID.16384278, bem como, da expedição dos Alvarás de 

Levantamento nos presentes autos sob nºs 452175-7; 452174-9 e 

452169-2, consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16384278, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010183-19.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENCIO RIBEIRO NUNES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER CESAR COUTINHO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

SEBASTIAO JOSE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos em Correição. 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 

16100440 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. 

DETERMINO a expedição de ofício aos órgãos competentes para que seja 

procedida à baixa do protesto em nome da executada, exclusivamente, 

quanto à (s) anotação (ções) relativa (s) aos presentes autos. Tendo em 

vista a presente transação, DETERMINO seja expedida missiva para ser 

dada baixa na constrição levada a efeito no veículo apontado. 

Considerando que o acordo se dera com pagamento na forma parcelada, 

DEFIRO o pedido de sobrestamento do feito até a data de 04/2019. 

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar se o parcelamento fora quitado, 

valendo o silêncio como resposta positiva. Informado o cumprimento ou 

escoado o prazo para tanto, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001740-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA APARECIDA PEREIRA 03020474175 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 16501620 dos presentes autos, bem como da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 13 de Março de 2019 às 

17h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 
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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: 1000192-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000192-70.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SIRLEY REMEDIO SABINO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Em que pese o teor da manifestação da requerente de ID 

16497048, verifico que a mesma nada aduziu acerca da data de validade 

dos medicamentos pleiteados suscitada pelo estabelecimento 

farmacêutico. Assim, considerando que a aquisição de muitas unidades de 

referidos fármacos pode fazer com que seja gasto dinheiro público por 

produtos com validade curta que seriam posteriormente descartados pela 

requerente, DETERMINO a intimação da mesma, via seu patrono, para que 

manifeste expressamente acerca da problemática narrada pelo 

estabelecimento farmacêutico, devendo ainda indicar de forma adequada 

a quantidade dos medicamentos pleiteados para fins de utilizar dentro do 

prazo de validade. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001593-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001593-73.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000466-03.2018.8.11.0086

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))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCHOROSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1000466-03.2018.8.11.0086; Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte autora na 

pessoa do seu procurador para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001253-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA FRANCISCA NOLASCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1001253-32.2018.8.11.0086; Nos termos da legislação 

vigente, impulsiono o processo com a finalidade de intimar a parte autora, 

na pessoa do seu procurador, para manifestar nos autos requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001640-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARVINO GUIMARAES TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAO BENEDITO DE TOLEDO OAB - 298.658.161-72 (PROCURADOR)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON NOIMANN (RÉU)

ALBINO NOIMANN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001640-47.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou os documentos constantes nos ID's 

14301333, 14301507 e 14301610 com orientação da página equivocada, o 

que inviabiliza a análise do feito, bem como não procedeu com o 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias. Ademais, a 

procuração está sendo outorgada por pessoa diversa da parte autora, 

qual seja, por seu filho e representante deste, sendo que esta deve ser 

outorgada pelo autor, devidamente representado por seu filho. Outrossim, 

impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da Resolução nº 

03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 
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contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente os documentos registrados sob os ID's 14301333, 

14301507 e 14301610 com orientação de pagina correta, a fim de 

viabilizar sua leitura, bem como para que junte aos autos a procuração em 

nome do autor da ação e, ainda, para que proceda com o recolhimento das 

custas processuais e taxas judiciárias, com fulcro no artigo 321 do Código 

de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Mutum, 31 de outubro de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001941-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR FALABRETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN OAB - MT0011955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA MST (RÉU)

EDNALDO PIRES DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001941-91.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de INTERDITO PROIBITÓRIO proposto CLAUDIR FALABRETTI em face de 

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA e EDNALDO PIRES DE 

ARRUDA, estando apenas o requerente e o segundo requerido 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos. É o relato 

necessário. Decido. Analisando aos autos, constato que estes devem ser 

remetidos à Vara Especializada em Direito Agrário, visto que se trata de 

conflito agrário coletivo, uma vez que envolve o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra, de acordo com a Resolução nº 04/2014 da 

Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “2ª 

Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário: Processar e julgar ações 

que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, 

independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados.” Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO 

INCOMPETENTE para processar e julgar este feito e, por consequência, 

DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS a 2º Vara Cível da Comarca da 

Capital – Especializada em Direito Agrário. Intimem-se. Cumpra-se. Nova 

Mutum, 31 de outubro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001243-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MOCELLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO BIASIBETTI (EXECUTADO)

JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL (EXECUTADO)

FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001243-85.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 13849560 com 

orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID 13849560 com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Mutum, 31 de outubro de 

2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000487-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L F DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME (EXECUTADO)

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1000487-76.2018.8.11.0086 Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000644-49.2018.8.11.0086

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:

JONATA AVELAR MORCH (EXECUTADO)

MARIELA ALEXANDRA RIBEIRO MORCH (EXECUTADO)

CANDIDO EZEQUIEL RIBEIRO (EXECUTADO)

SPAZIO ACABAMENTOS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000644-49.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que a parte autora juntou o documento de ID 12901067 

com orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 
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e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID 12901067 está com 

orientação de pagina correta, a fim de possibilitar sua leitura, com fulcro 

no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Mutum, 05 de novembro 

de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000831-57.2018.8.11.0086

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:

MIGUEL BATISTELLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

_________ Processo nº. 1000831-57.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face do 

MIGUEL BATISTELLA, ambos qualificados nos autos. A autora formulou 

pedido de desistência da ação, conforme documento constante no ID 

13480122. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Ante o pedido formulado pela parte autora (ID 13480122), é de 

rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, mesmo sem a 

concordância do requerido, visto que não foi devidamente citado no feito. 

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, julgo extinto o 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código Processual Civil. Custas pelo requerente, com fulcro no artigo 

90 do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000679-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TRAJANO DOS SANTOS OAB - MT9171/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOILI SAND KOGLER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1000679-09.2018.8.11.0086; Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000605-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000605-52.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou. Dessa forma, intime-se o 

patrono da requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código 

de Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou 

comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Às providências necessárias. Cumpra-se. Nova 

Mutum/MT, 06 de novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010261-55.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PRETTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPLOSAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICIQUELI DE OLIVEIRA GRISOSTE FIGUEIREDO OAB - MT0013325A 

(ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010261-55.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: SERGIO PRETTO - ME EXECUTADO: EXPLOSAO 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP Vistos, etc. Defiro o 

requerido no id. n. 13453448 pela parte Exequente, quando, então, 

cancelo a realização da solenidade outrora aprazada. Ademais, intime-se 

a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 12 de 

novembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO KOYAMA OLIVETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GIOVANE MARQUITI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1000541-76.2017.8.11.0086. REQUERENTE: THIAGO KOYAMA OLIVETTI 

REQUERIDO: ALEXANDRE GIOVANE MARQUITI Vistos etc. Primeiramente, 

declaro nula a decisão de Id. n. 15874305, tendo em vista que se refere a 

outro processo, tendo sido equivocadamente lançada nesse processo. 

Desino Audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 

2018, às 15:00, estando as partes intimadas para todos os fins legais. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Saem as partes intimadas. NOVA 

MUTUM, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000686-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSTON DE ARAUJO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1000686-98.2018.8.11.0086. EXEQUENTE: CLEDSTON DE ARAUJO SILVA 

EXECUTADO: MOVEIS ROMERA LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA Vistos etc. Primeiramente, o acordo realizado no 

PROCON de Nova Mutum/MT já fora homoloado pelo Cejusc, tendo força 

de título executivo judicial, conforme o NCPC, em conformidade com o art. 

515, III, do CPC. Nos embargos a Samsung informa que tentou efetuar a 

entrega de celular superior ao acordado, tendo sido recusado pela parte 

autora, conforme documentação dos embargos. Pois bem. O acordo 

efetuado no Procon somente previa como responsabilidade da Samsung 

da Amazônia a troca do aparelho por outro em perfeitas condições de 

uso, sendo que possuia até a data de 26.03.2018 para cumprir com o 

acordado, sob pena de sanções administrativas a serem impostas pelo 

PROCON. A Samsug NÃO cumpriu o acordado, tendo em vista que 

comprova ter entregue aparelho diverso do adquirido somente em 

12.04.2018, ou seja, em data posterior ao acordado. Neste contexto, como 

os cálculos não se mostram condizentes com a nota fiscal apresentada 

pelo exequente, bem como informa a parte exequente ter o executado 

oferecido aparelho superior ao adquirido para possibilitar o acordo, 

mostra-se prudente a realização de audiência para fins de possibilitar a 

penhora de valores incontroversos ou mesmo a entrega de novo aparelho 

em prazo determinado pelo juízo, sob pena de multa. Como a situação 

perdura no tempo, essencial que a audiência seja realizada por este JUIZ 

TOGADO no dia 11 de dezembro às 13h:00min. Com relação a questão da 

recuperação judicial da segunda executada, também será analisada na 

audiência. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Intimem-se as partes para 

a audiência. NOVA MUTUM, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO KOYAMA OLIVETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GIOVANE MARQUITI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1000541-76.2017.8.11.0086. REQUERENTE: THIAGO KOYAMA OLIVETTI 

REQUERIDO: ALEXANDRE GIOVANE MARQUITI Vistos etc. Primeiramente, 

declaro nula a decisão de Id. n. 15874305, tendo em vista que se refere a 

outro processo, tendo sido equivocadamente lançada nesse processo. 

Desino Audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 

2018, às 15:00, estando as partes intimadas para todos os fins legais. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Saem as partes intimadas. NOVA 

MUTUM, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000686-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSTON DE ARAUJO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1000686-98.2018.8.11.0086. EXEQUENTE: CLEDSTON DE ARAUJO SILVA 

EXECUTADO: MOVEIS ROMERA LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA Vistos etc. Primeiramente, o acordo realizado no 

PROCON de Nova Mutum/MT já fora homoloado pelo Cejusc, tendo força 

de título executivo judicial, conforme o NCPC, em conformidade com o art. 

515, III, do CPC. Nos embargos a Samsung informa que tentou efetuar a 

entrega de celular superior ao acordado, tendo sido recusado pela parte 

autora, conforme documentação dos embargos. Pois bem. O acordo 

efetuado no Procon somente previa como responsabilidade da Samsung 

da Amazônia a troca do aparelho por outro em perfeitas condições de 

uso, sendo que possuia até a data de 26.03.2018 para cumprir com o 

acordado, sob pena de sanções administrativas a serem impostas pelo 

PROCON. A Samsug NÃO cumpriu o acordado, tendo em vista que 

comprova ter entregue aparelho diverso do adquirido somente em 

12.04.2018, ou seja, em data posterior ao acordado. Neste contexto, como 

os cálculos não se mostram condizentes com a nota fiscal apresentada 

pelo exequente, bem como informa a parte exequente ter o executado 

oferecido aparelho superior ao adquirido para possibilitar o acordo, 

mostra-se prudente a realização de audiência para fins de possibilitar a 

penhora de valores incontroversos ou mesmo a entrega de novo aparelho 

em prazo determinado pelo juízo, sob pena de multa. Como a situação 

perdura no tempo, essencial que a audiência seja realizada por este JUIZ 

TOGADO no dia 11 de dezembro às 13h:00min. Com relação a questão da 

recuperação judicial da segunda executada, também será analisada na 

audiência. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Intimem-se as partes para 

a audiência. NOVA MUTUM, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000579-82.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERNANDES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000579-82.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ROSILENE FERNANDES DE FREITAS RÉU: INSS Vistos. 

Analisados os autos, verifico que a parte autora deverá sanar as 

irregularidades abaixo elencadas: - no que tange a ação previdenciária 

para concessão de pensão por morte, necessária se faz a juntada da 

certidão de óbito do “de cujus”; - juntar aos autos comprovante de 

endereço recente (com no máximo 3 meses de emissão) da autora e/ou 

“de cujus” ; - quanto à qualidade de dependente, a autora declarou ser 

convivente do "de cujus". Tal situação jurídica demanda declaração 

judicial, a qual somente se torna viável mediante requerimento da parte 

interessada. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO 

POR MORTE DE COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. QUALIDADE 

DEDEPENDENTE NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE BENEFICÍARIA 

RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. REIVINDICAÇÃO DA PENSÃO. 

1. Para a obtenção do benefício de pensão por morte deve a parte 

interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação 

previdenciária vigente à data do óbito, consoante iterativa jurisprudência 

dos Tribunais Superiores e desta Corte. 2. Não comprovada a 

permanência da união estável, ao tempo do óbito do falecido, não faz a 

autora jus, portanto, à pensão por morte já titularizada por outra 

dependente (ex-cônjuge), conforme reconhecido administrativamente pelo 

INSS. (TRF-4-AC: 50359308520144047200 SC, Relator: DES. CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 19/09/2018, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Por fim, após detida análise dos autos, 
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verificou-se a existência de alguns documentos colacionados (fls. 10/14), 

dos quais não restou demonstrada nenhuma relação com a presente 

demanda. Desta feita, nos termos do art. 319, inciso II c.c 321 do Novo 

Código de Processo Civil, determino a intimação da parte autora para que 

emende a petição inicial, a fim de providenciar o acima exposto. Quanto ao 

pedido formulado pela parte autora, entendo que a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária depende da comprovação da 

insuficiência de recursos, uma vez que não há nos autos elementos que 

evidenciam os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 

Ademais o enunciado 116 do FONAJE assim dispõe: ENUNCIADO 116 – O 

Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP). 

Assim, antes de apreciar o pedido, determino a intimação da parte 

recorrente para juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a 

insuficiência alegada, tais como: - cópias das últimas declarações de 

imposto de renda; - certidões negativas de propriedade de bem imóvel; - 

holerites ou recibo de pagamento de subsídios; - extratos atualizados das 

contas bancárias de sua titularidade. Concedo à parte o prazo de 15 

(quinze) dias para cumprir as diligências determinadas, ficando advertido 

que o descumprimento acarretará no indeferimento da petição inicial. Às 

providências. Intime-se. Nova Xavantina/MT, 5 de novembro de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000560-76.2018.8.11.0012

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:

ORLANDO RICARDO CURTI (EXECUTADO)

MARLENE MARIN TOLEDO CURTI (EXECUTADO)

ANGELICA MARIA TONIN (EXECUTADO)

VALDECIR VALENTIN CURTI (EXECUTADO)

OSMAIR APARECIDO CURTI (EXECUTADO)

FATIMA REGINA ZEILI CURTI (EXECUTADO)

DEVAIR EUGENIO CURTI (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para se manifestar acerca do ofício 12/2018 da 

Comarca de Paranaíba, juntado aos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Franciele da Costa Machado (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

10h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência . Ficando a parte autora advertida que o 

seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 13 de novembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Franciele da Costa Machado (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

10h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 13 de novembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-58.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE ASSIS SOUZA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

10h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 13 de novembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-61.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERCIO B. DIAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 13 de novembro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-58.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE ASSIS SOUZA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

10h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 13 de novembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-07.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANNE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 22 de 01 de 2019, às 

10h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 13 de novembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 76042 Nr: 356-84.2017.811.0044

 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: Agropecuária Rio da Areia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edgar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Jose Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - OAB:212500, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17976/O, Ricardo Luiz Huck - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal ao recurso de apelação de fls. 474/477.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 76042 Nr: 356-84.2017.811.0044

 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: Agropecuária Rio da Areia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edgar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Jose Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - OAB:212500, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17976/O, Ricardo Luiz Huck - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 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 requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 29701 Nr: 143-88.2011.811.0044

 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: Sinal Verde Administração e Participação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Chapada dos Guimarães S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Fernando Mancini - 

OAB:1581/MT, Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2915/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo das cartas precatórias de 

intimação e inquirição de testemunhas, a ser expedida para as Comarcas 

de Ribeirão Preto-SP e Rondonópolis-MT , trazendo aos autos o 

comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 76042 Nr: 356-84.2017.811.0044

 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: Agropecuária Rio da Areia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edgar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Jose Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - OAB:212500, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17976/O, Ricardo Luiz Huck - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal ao recurso de apelação de fls. 481/490.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 78915 Nr: 1718-24.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J FLAVIANO VIEIRA – ME, Kelly Mendonça 

Dias, Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Dela Justina - 

OAB:24853/O, FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA - 

OAB:24327/O MT, 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 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, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento dos mandados a 

serem cumpridos 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 66334 Nr: 149-22.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Pereira, Soili Aparecida 

Rogoschi Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 
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penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 50475 Nr: 1995-16.2012.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Terezinha Bressan Zata-ME, Ana 

Terezinha Bressan Zata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 10067 Nr: 820-02.2003.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walterly Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti - Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 16836 Nr: 917-94.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santos e Martins Comércial Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 30912 Nr: 1348-55.2011.811.0044

 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: Patrícia Hage de Carvalho Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 10246 Nr: 957-81.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elpidio Leo Flach, Hélio Silva Parente, Homero Amilcar 

Nedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Dias Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B/MT, Carlos 

Eduardo Maluf Pereira - OAB:10407/MT, Paulo Sergio Daufenbach - 

OAB:5325/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo 

de10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 51291 Nr: 484-46.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanilza Maria Maciel Comercio ME, Evanilza 

Maria Maciel, Jurandir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 20515 Nr: 1977-68.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Xavier Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 20507 Nr: 1964-69.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto Antonio do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonatha Cristian Santos Silva - 

OAB:OAB/MT 15641, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 
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Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 70636 Nr: 1858-92.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilo Silva Ferreira, Edivan Luis Justiniano 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89964 Nr: 2515-63.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargil Agricola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Nunes Caraça, Marindia Piva Caraça, 

Cleci Nunes Caraça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 o PATRONO da parte 

autora para proceder à retirada da Certidão de Averbação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 88275 Nr: 1616-65.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Carlos Schuster

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:9975-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação 

aos embargos de execução, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001154-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RONAGRO AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALBHERTO GABIATTI OAB - SC38757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS LOPES LINO (RÉU)

SUDARIO LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 1001154-91.2018.8.11.0044. Vistos, etc. Trata-se de 

reintegração de posse de bem de uso comum ajuizado por F. J. 

PREZZOTTO, representado por FERNANDO JOÃO PREZZOTTO em face 

de SUDÁRIO LOPES e JEAN CARLOS LOPES LINO, todos qualificados na 

inicial. Relata que pretende a reintegração no exercício da posse sobre o 

bem de uso comum, que consiste na estrada de acesso a sua 

propriedade, na BR-242, KM 610/611, a qual foi deliberadamente 

esbulhada no dia 22 de setembro de 2018 a mando dos réus. Alega que, 

no final do ano de 2017, as partes, juntamente com o Sr. Amilton 

Dauscker, representante dos proprietários da Fazenda San Jaguaribe, 

decidiram construir a estrada rural que é objeto da presente reintegração 

de posse, com vistas a ligar as três propriedades à BR-242, visto que o 

traçado da estrada municipal que remonta há quatro décadas, não 

comporta a eficiência logística esperada pelas partes. Informa que 

construíram a estrada que conta com quarenta metros de abertura para 

comportar um leito de rodagem de doze metros, tudo conforme determina a 

legislação ambiental pertinente. Aduz que a razão de ser da mencionada 

estrada municipal é servir à Fazenda Itaguassu, de propriedade da parte 

Autora, conforme comprova o mapa que consta dos autos, que demonstra 

que esta objetiva a ligação da BR-242 à propriedade do Autor. Relata que, 

não obstante, em meados de 2015, a região em que se localizam as 

propriedades dos Réus, passou a ser alvo de sucessivas invasões por 

parte de grupos ligados ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, haja 

vista que a propriedade dos Requeridos se encontra sob litígio há pelo 

menos 15 anos. Nesse contexto, os invasores faziam uso principalmente 

da estrada municipal que existe no local há anos. Relata que em 

decorrência desses dois motivos principais, garantir uma melhor eficiência 

logística às propriedades, visto que o acesso à BR 242 foi encurtado em 

15 quilômetros, bem como, tornar mais seguro o trânsito para as 

propriedades, com o diminuição do fluxo de terceiros potencialmente 

invasores, executaram-se as obras de construção da “nova” estrada, 

objeto da presente. Informa que, por este motivo, a estrada municipal que 

antes servia de acesso à propriedade da parte Autora foi completamente 

abandonada, não tendo recebido qualquer investimento de manutenção, 

não obstante, as obras de manutenção na estrada municipal eram 

impedidas por parte dos invasores ligados ao MST, quando das 

sucessivas invasões. Aduz ainda que, que ninguém mais utiliza a estrada 

municipal, visto que seu abandono não trouxe prejuízos a quem quer que 

seja, tanto que hoje está intransitável. Informa que a grande celeuma se 

iniciou no momento em que a parte Ré, deliberadamente, após a 

construção da estrada objeto da presente demanda, impede a passagem 

pela estrada nova, por meio de cerca e de seguranças fortemente 

armados na estrada municipal, os quais controlam o fluxo de veículos e 

revistam todo e qualquer cidadão que por lá passe. Relata que o bloqueio 

da estrada construída pelas partes, objeto da demanda está a por em 

risco todo o plantio da safra 2018 - 2019 da parte Autora, visto que sua 

propriedade está inacessível pela estrada municipal, bem como, por conta 

do bloqueio ilegal e violento da parte Ré na estrada nova construída. 

Afirma que o plantio da safra 2018/2019 está em risco, visto que a parte 

Autora ainda necessita transportar cerca de 3.500 toneladas (Três 

milhões e quinhentos mil quilos) de insumos até sua propriedade, e apenas 

conseguiu transportar cerca de 2.000 toneladas (dois milhões de quilos) 

de insumos antes do bloqueio procedido pela Ré. Por fim, informa que, 

após a estrada estar pronta para uso com o custeio integral da parte 

Autora, a parte Ré, bloqueou o trânsito, ao passo que controla o fluxo na 

estrada municipal, de modo a buscar chantagear a parte Autora a uma 

revisão de divisas de modo a atender seus interesses ilegítimos. Assim, 

requer liminarmente, seja determinado a imediata desobstrução da estrada 

que dá acesso ao KM 610/611 da BR – 242, autorizando, desde já, a 

remoção forçada dos invasores, por meio da utilização de todos os meios 

necessários ao cumprimento da liminar, deferindo os benefícios do art. 

212, § 2.º, do CPC, e o auxílio de força policial (CPC, art. 139, inciso VII, e 

art. 360, inciso III); Requer ainda, seja autorizado o desfazimento das 

cercas ou demais obstruções realizadas sobre a área invadida; e por fim, 

seja garantida a manutenção da posse, consistente no direito de 

passagem, na estrada em sua totalidade, ou seja, da propriedade dos 

atores, até a Rodovia BR 242, KM 610/611. É o relato necessário. Decido. 

A ação possessória é o meio de tutela da posse quando a mesma está 

sendo objeto de ameaça, turbação ou esbulho, bem como o justo receio do 

interessado ser molestado na sua posse. A sua propositura instaura o 

juízo possessório, em que se discute única e exclusivamente a posse 

autônoma, que independe de direito de propriedade. A posse, como ensina 

o doutrinador Caio Mário da Silva Pereira, atrela-se “a ideia de uma 

situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou de 

não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, 

conservando-a e defendendo-a” (Instituições de direito civil, vol. IV. 22. 
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Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 34). Ainda em sede doutrinária, o 

enunciado nº 492, da V Jornada de Direito Civil, de 2011, determina que “A 

posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve 

expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses 

existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela”. Pois bem. 

Neste juízo liminar, busca-se, diante do parco conjunto probatório, indicar 

quem possivelmente estaria exercendo a posse sobre a área, ou seja, 

quem estaria conservando e defendendo seus limites, quem deu ao bem 

sua destinação econômica, quem está tendo benefício da produtividade 

que imóvel impõe, quem deu uma utilidade real e decisiva ao bem. Cumpre 

destacar que, pelos documentos acostados aos autos, evidenciam que a 

estrada em comento é caminho para a propriedade da parte autora, assim, 

entendo que a demora da prestação jurisdicional dificultará o acesso da 

parte autora à sua propriedade rural, impedindo, inclusive o transporte de 

toneladas de insumo que poderá vir a se perder, caso não transporte em 

tempo. Senão vejamos entendimentos jurisprudenciais nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. MEIO AMBIENTE. 

DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL. 1. Preliminar de cerceamento 

de defesa afastada. Desnecessidade de produção de qualquer outra 

prova. 2. A questão do dano ambiental na desobstrução da estrada 

municipal (BBD – 382) para escoamento de produção açucareira local foi 

regularmente tratada ante a existência de regular autorização da CETESB 

para a realização das obras. Documentos demonstrando que a estrada 

municipal sempre existiu e que o Poder Público local demonstrou interesse 

na sua reabertura, posto que beneficiará não só a empresa açucareira, 

como as demais empresas e a população local. 3. Sentença mantida. 

Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. 

Recurso desprovido”. (TJ-SP - Apelação APL 00071197820098260072 SP 

0007119-78.2009.8.26.0072 (TJ-SP) - Data de publicação: 20/10/2015) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA - 

MANUTENÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC . É incólume a prova 

inequívoca do direito do agravado, inserta no art. 273 do CPC , porquanto 

os documentos acostados aos autos evidenciam que a estrada em 

comento é caminho para a propriedade daquele. A demora da prestação 

jurisdicional dificultará o acesso do agravado à sua propriedade rural, a 

qual parece-me estar encravada na propriedade dos agravantes”. (TJ-MG 

- 200000046788570001 MG 2.0000.00.467885-7/000(1) (TJ-MG) - Data de 

publicação: 13/11/2004) Assim, não obstante as limitações probatórias 

desse limiar de processo é razoável admitir a presença dos aludidos 

requisitos do artigo 561 do CPC. Por todo exposto, com fundamento no art. 

560 e ss. do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA PELO REQUERENTE, e 

DETERMINO a imediata desobstrução da estrada que dá acesso ao KM 

610/611 da BR – 242, autorizando, desde já, a remoção forçada dos 

invasores, por meio da utilização de todos os meios necessários ao 

cumprimento da liminar. DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2.º, do CPC, e 

o auxílio de força policial, caso necessário (CPC, art. 139, inciso VII, e art. 

360, inciso III). AUTORIZO ainda, o desfazimento das cercas ou demais 

obstruções realizadas sobre a área/estrada invadida. e por fim, 

DETERMINO a manutenção da posse, consistente no direito de passagem, 

na estrada em sua totalidade, ou seja, da propriedade dos autores, até a 

Rodovia BR 242, KM 610/611. Concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas para desocupação voluntária da estrada, área objeto desta decisão. 

Após, decorrido o prazo, não tendo desocupado voluntariamente, 

expeça-se o mandado de reintegração, com os reforços necessários. 

Defiro os benefícios do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil e 

também o reforço policial para o cumprimento da presente medida, ficando, 

desde já, o Sr. Oficial de Justiça autorizado a solicitá-lo. Intimem-se. Serve 

a presente como requisição/ofício/mandado/carta de citação/carta de 

intimação. Cumpra-se. Paranatinga-MT, 13 de novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001055-24.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001055-24.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EURISTELA TAGUALO Requerido: BANCO BMG CERTIDÃO 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 12/02/2019 

às 15h30m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC desta 

Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do Juiz 

Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALERIO, com fundamento no 

item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos 

à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das partes 

e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 12 de 

novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do 

CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001066-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001066-53.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EURISTELA TAGUALO Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 12/02/2019 às 16h00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALERIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 12 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001061-31.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001061-31.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EURISTELA TAGUALO Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 
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Conciliação/Mediação para o dia 12/02/2019 às 16h10m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALERIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 12 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000876-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CAIUMALO KUTIACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000876-90.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: DALVA CAIUMALO KUTIACA Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 12/02/2019 às 16h30m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALERIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 12 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000879-45.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CAIUMALO KUTIACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000879-45.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: DALVA CAIUMALO KUTIACA Requerido: BANCO BRADESCO 

S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram 

recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 12/02/2019 às 17h00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALERIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 12 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000953-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000953-02.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EUNICE KULAWARO Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 13/02/2019 às 16h20m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALERIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 12 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000881-15.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CAIUMALO KUTIACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000881-15.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: DALVA CAIUMALO KUTIACA Requerido: BANCO BRADESCO 

S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram 

recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 12/02/2019 às 17h15m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALERIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 12 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000943-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000943-55.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EUNICE KULAWARO Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 13/02/2019 às 13h40m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALERIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 12 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000952-17.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000952-17.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EUNICE KULAWARO Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que para sessão de 

Conciliação/Mediação agendada para o dia 13/02/2019. o horário correto 

para intimação das partes será às 16h40m, a realizar-se na sala de 

Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. O referido é 

verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 12 de novembro de 2018. Andréa 

Corrêa da Costa Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000954-84.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000954-84.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EUNICE KULAWARO Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 13/02/2019 às 16h00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALERIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 12 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000900-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000900-21.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: ELZA CUTAZAGA Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 13/02/2019 às 15h30m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALERIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 12 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000897-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000897-66.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: ELZA CUTAZAGA Requerido: BANCO BMG CERTIDÃO 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 13/02/2019 

às 15h00m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC desta 

Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do Juiz 

Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALERIO, com fundamento no 

item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos 

à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das partes 

e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 12 de 

novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do 

CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000904-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
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Cidadania de Paranatinga Código 1000904-58.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: ELZA CUTAZAGA Requerido: BANCO BRADESCO S.A. 

CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Paranatinga – MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

13/02/2019 às 14h30m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC 

desta Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do 

Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALERIO, com fundamento 

no item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os 

autos à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das 

partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 12 de 

novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do 

CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000902-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000902-88.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: ELZA CUTAZAGA Requerido: BANCO VOTORANTIM S.A. 

CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Paranatinga – MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

13/02/2019 às 14h20m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC 

desta Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do 

Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALERIO, com fundamento 

no item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os 

autos à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das 

partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 12 de 

novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do 

CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000903-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000903-73.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: ELZA CUTAZAGA Requerido: BANCO VOTORANTIM S.A. 

CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Paranatinga – MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

13/02/2019 às 14h00m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC 

desta Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do 

Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALERIO, com fundamento 

no item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os 

autos à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das 

partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 12 de 

novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do 

CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001018-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001018-94.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: ESTELITA QUIALO Requerido: Banco OLÉ CONSIGNADO 

CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Paranatinga – MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

12/02/2019 às 13h30m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC 

desta Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do 

Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALERIO, com fundamento 

no item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os 

autos à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das 

partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 12 de 

novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do 

CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001014-57.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001014-57.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: ESTELITA QUIALO Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 12/02/2019 às 14h00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 12 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001008-50.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))
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OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001008-50.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: ESTELITA QUIALO Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 12/02/2019 às 14h20m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALERIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 12 de novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000997-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000997-21.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: ESTELITA QUIALO Requerido: BANCO BMG CERTIDÃO 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 12/02/2019 

às 14h30m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC desta 

Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do Juiz 

Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALERIO, com fundamento no 

item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos 

à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das partes 

e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 12 de 

novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do 

CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000994-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000994-66.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: ESTELITA QUIALO Requerido: BANCO BMG CERTIDÃO 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 12/02/2019 

às 14h45m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC desta 

Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do Juiz 

Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALERIO, com fundamento no 

item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos 

à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das partes 

e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 12 de 

novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do 

CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000992-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000992-96.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: ESTELITA QUIALO Requerido: BANCO BMG CERTIDÃO 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 12/02/2019 

às 15h00m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC desta 

Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do Juiz 

Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALERIO, com fundamento no 

item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos 

à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das partes 

e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 12 de 

novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do 

CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000901-06.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000901-06.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: ELZA CUTAZAGA Requerido: Banco OLÉ CONSIGNADO 

CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Paranatinga – MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

13/02/2019 às 13h30m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC 

desta Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do 

Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALERIO, com fundamento 

no item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os 

autos à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das 

partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 12 de 

novembro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do 

CEJUSC/ Paranatinga
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 28569 Nr: 1566-20.2010.811.0044

 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: LPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdS, TPdSN, RPRP, MRRPeC, RRP, IMPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizangela Broch de Campos - 

OAB:13058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a inércia do inventariante para promover o andamento do feito, 

mesmo intimado pessoalmente, intimo os demais herdeiros para 

manifestarem quanto ao seguimento do feito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de o silêncio ser interpretado como concordância com a extinção do 

feito.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56616 Nr: 2166-02.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSO, Rhammy Rhanny Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por G. H. S. O., 

representado por sua genitora RHAMMY RHANNY OLIEIRA SOUZA e em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados nos autos.

Dessume-se que o executado não está cumprindo inteiramente com o 

comando judicial exarado, motivo pelo qual o requerente postula seja 

realizada a busca de verbas públicas nas contas bancárias do ente 

federado para a realização dos exames necessários ao sucesso do 

tratamento do paciente.

O Ministério Público se manifestou às fls. 93/94.

É o breve relatório. Decido.

De fato, não havendo o cumprimento da sentença judicial pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, impõe-se a ingerência do Poder Judiciário para fazer 

cumprir a norma constitucional motivada, sendo que o bloqueio de verbas 

públicas, segundo remansosa jurisprudência, tem-se mostrado o meio 

mais eficaz nesse desiderato.

Assim, DEFIRO o pedido de fls. 92.

Por conseguinte, DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 575,76 

(quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), suficiente 

para a realização dos exames de TSH, T4 LIVRE, SÓDIO, MAGNÉSIO, 

CÁLCIO SÉRICO, VITAMINA B12 E ÁCIDO FÓLICO, necessários ao 

tratamento do paciente.

Contudo, considerando o lapso temporal entre o ajuizamento da ação, 

solicito que seja apresentado novo laudo médico, atestando a atual 

necessidade de realização dos exames, bem como orçamentos 

atualizados, já que o carreado às fls. 65/66, é do ano de 2015.

Com a vinda da documentação, retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 82894 Nr: 3733-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Xavier de Figueredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069

 CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o advogado da parte requerida não 

estava devidamente cadastrado nos autos, pendência esta que foi 

regularizada nesta data.

Assim, serve a presente para intimá-lo acerca da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60056 Nr: 541-93.2015.811.0044

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Eduardo Joaquim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 541-93.2015.811.0044 (Código: 60056)

DESPACHO

VISTO,

1. Antes de analisar o pedido inicial, intime-se o requerente, através do 

seu procurador, para informar em 15 (quinze) dias se o objeto que 

pretende restituir neste processo é o mesmo daquele que pretendeu 

reaver no processo código n.º 60061 que, inclusive, a restituição já foi 

deferida.

Isso porque não vislumbrei nos documentos que instruem o pedido alguma 

informação sobre os maquinários que pudesse distingui-los. Portanto, 

consigne a advertência de que o silêncio do requerente em se manifestar 

será interpretado como resposta afirmativa acerca da semelhança dos 

bens.

2. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos para 

deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 29 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57551 Nr: 2803-50.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Luiz Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 Processo nº. 2803-50.2014.811.0044 (Código: 57551)

DESPACHO

VISTO,

1. Certifique-se se o advogado constituído pelo acusado apresentou 

memoriais escritos, conforme intimação de fl. 138.

2. Em caso negativo, intime-se pessoalmente o denunciado para constituir 

novo defensor de sua confiança, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na hipótese do acusado manter-se silente OU informar o Oficial de Justiça 

quando do cumprimento desta intimação sobre a falta de recurso 

financeiro para contratar advogado particular, nomeio desde já o Defensor 

Público para prosseguir no patrocínio da defesa de Denis Luiz Miranda, 

intimando-o para apresentar memoriais escritos, em 05 dias.

Por fim, consigno que se porventura o denunciado contratar advogado 

deverá anexar a procuração nos autos e ser intimado para prosseguir na 

defesa do acusado apresentado memoriais no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 29 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 92311 Nr: 3577-41.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Donizete Antunes de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Cristofolini - 

OAB:15.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA COM RESERVA DE BENS 

COM PEDIRO DE TUTELA PROVISÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DA 

ESCRITURA PÚBLICA EXTRAJUDICIAL DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE 

BENS ajuizada por JANE RIBEIRO DE SOUZA em face de MARIO DONIZETE 

ANTUNES DE MACEDO, já qualificados nos autos.

Assevera a autora, em breve síntese, que move ação de reconhecimento 

de condição de filha e declaração de direito de herdeira legítima da 

falecida Maria Neusa Tomazini de Macedo, bem como reconhecimento de 

paternidade de fato em face do ora requerido. No entanto, o requerido, 

cônjuge da de cujus, deu abertura no inventário extrajudicial e deixou de 

indicar a requerente como herdeira, além de ter omitido vários bens do 

casal. Dessa maneira, em sede de tutela de urgência, pleiteia a reserva 

dos bens descritos na inicial.

Com a exordial, vieram os documentos de fls. 29/148.

Sobreveio aditamento à inicial e documentos às fls. 149/161.

I – DA TUTELA DE URGÊNCIA.

Sabe-se que para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios suficientes 

nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o 

pedido do autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da 

lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil.

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil prevê:

“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”.

 Complementando o preceptivo, temos o artigo 303, também do novo 

Código, segundo o qual:

 “Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura 

da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela 

antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da 

lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”.

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é estritamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Todavia, no caso vertente, verifica-se que o pleito não merece 

deferimento.

Isto porque, o longo interregno temporal compreendido entre o lavramento 

da escritura pública de inventário e o da ajuizamento da ação, por si, 

desnatura o periculum in mora, tendo em vista o longo lapso temporal entre 

ambas, uma vez que reclamou a tutela de urgência requestada na petição 

de ingresso, somente passados 3 (três) anos da abertura do inventario e 

partilha junto ao Serviço Notarial, conforme fls. 53/57.

Ademais, a partilha feita extrajudicialmente já foi consolidada, de modo que 

a urgência não se configura no caso vertente.

 Deste modo, considerando que não restou preenchido um dos requisitos 

exigidos pelo art. 300, do NCPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

vindicado pela autora.

II – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO.

Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do art. 334, do novo Código 

de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

INTIMEM-SE as partes a comparecerem ao ato, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, por intermédio dos procuradores já constituídos no 

processo, consignando que no caso de desinteresse, deverão peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da solenidade designada 

(NCPC, art. 334).

Se ambas as partes não manifestarem interesse na autocomposição, ou 

se essa estar infrutífera, FACULTO aos litigantes o prazo de 15 (quinze) 

dias para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando 

sua finalidade, sob pena de indeferimento, ou em caso de inércia, 

declaração de preclusão.

Exauridas as finalidades acima delineadas, FORMALIZEM os autos 

conclusos para saneamento e início da fase instrutória ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75449 Nr: 126-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Marques Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Gomes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Vistos.

 Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta por JOÃO 

MARQUES JUNIOR, em face de SANDRO GOMES DE MORAES, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 O executado foi devidamente citado (fls.20).

Às fls.21/22 o executado ofereceu bens à penhora.

Às fls. 26 o exequente pede deferimento da rejeição dos bens indicados à 

penhora, requerendo a penhora online.

 Por fim, às fls. 27 o exequente requer a penhora e avaliação do imóvel de 

fls. 27 vº.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

No código de Processo Civil, art. 385, I, diz: ‘’ A penhora observará, 

preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira; ‘‘.

Portanto, indefiro o pedido de fls. 27.

 Realize-se a penhora online do valor executado, através do sistema 

BacenJud (NCPC, art. 523, § 3º e 835).

Efetivado o bloqueio online com sucesso, cujo ato valerá como auto de 

penhora, determino que o numerário seja transferido para a conta única.

Após, intime-se imediatamente o executado para, querendo, se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo, manifeste-se a exequente em prosseguimento, no prazo de 

10 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72563 Nr: 2616-71.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA APARECIDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para sanar a contradição no 

segundo parágrafo da decisão de fls. 42, passando a vigorar com a 

seguinte redação:“DETERMINO o oficial de justiça que proceda as 

diligências necessárias, podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, 

§2º do Novo Código de Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO 

do bem alienado fiduciariamente que se encontra em poder da requerida, 

no endereço indicado, ou outro local que possa ser localizado.Efetivada a 

liminar, cite-se a parte requerida desta ação, onde, querendo, poderá, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados pela credora 

fiduciária, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, nos 

termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.Ressalta-se, ainda, 

que a parte devedora fiduciante poderá apresentar resposta dentro de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar, mesmo que tenha 
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exercido a faculdade prevista no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69.”Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77380 Nr: 988-13.2017.811.0044

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Gomes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell Jose Giraldes 

Portela - OAB:10.081/MT

 Vistos.

Certifique-se o senhor gestor, quanto ao cumprimento do despacho de fls. 

77.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77381 Nr: 989-95.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Gomes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a inércia do embargado, Intime-se o embargante para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias manifeste interesse no prosseguimento do 

feito.

Oportunamente, advirto o Senhor Gestor acerca das certidões de decurso 

de prazo, devendo se atentar para promover sua confecção, quando 

necessário.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50547 Nr: 2053-19.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Salto da Alegria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a expedição de ofício à Comarca 

Deprecante, com o escopo de que junte ao presente feito, no prazo de 10 

(dez) dias, cópia atualizada da matrícula dos imóveis, mosaico de 

localização e roteiro de acesso aos locais para que o ato deprecado 

possa ser cumprido.

 Saliento ainda que, se no prazo de 30 (trinta) dias não for realizado 

nenhum ato tendente a dar impulso à presente carta precatória, a mesma 

será devolvida ao Juízo Deprecante independentemente de cumprimento, 

conforme artigo 390 da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30310 Nr: 749-19.2011.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6755

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - DIRETORIA DO FORO - PEIXOTO DE 

AZEVEDO-MT. Processo nº 1044- 7.2014.811.0023. Autor: Ministério 

Publico, Réu: Adriano Ferreira Mavi e outros. FINALIDADE: Notificar 

terceiros e interessados, que o objeto abaixo relacionado, será incinerado 

no dia 21/11/2018, às 08h00min horas. (CNGC, 7.20.7). Relação dos 

Objetos que será incinerado: 01 facão de cabo preto, 03 sacola contendo 

roupas, 02 amostras contendo material (sangue) envelope da Politec 

A54212. Despacho: Vistos. Proceda-se consoante solicitado, com 

observância das formalidades legais – Cumpra-se. Peixoto de Azevedo, 

18 de setembro de 2018 – Evandro Juarez Rodrigues – Juiz Direito e 

Diretor do Foro. 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, 

Roberta Torres Mourão Vieira – Gestora Geral que digitei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DE JURADOS PARA O 

ANO DE 2019 O (a) Doutor (a) Evandro Juarez Rodrigues, Juiz (a) Direito, 

Presidente do /tribunal do Júri da Comarca de Peixoto /MT, na. Forma da 

Lei etc. F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Peixoto de Azevedo – MT foram alistados para comporem o Corpo de 

Jurados no ano de 2019, nos termos do artigo 426 e seguintes do Código 

de Processo Penal, adiante transcritos (§ 2º, art. 426, CPP) os cidadãos 

abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas 

do Tribunal do Júri: 1. Adriana Amaral dos Anjos Empresário Rua Ministro 

Cezar Cals nº 550 11. Apolinário Claras do Nascimento Outros Rua Tiago 

Magalhães, S/N 2. Adriana Batista Outros Rua: Getúlio Vargas, n°186 

Centro 12. Danielle Magalhães dos Santos Cabelereira Rua Caiçara, Trav. 

1 n.41, Aeroporto 3. Adriana de Aquino Marques Professora Rua Buriti, n.º 

167, Bairro Bela Vista 13. Fabiane Madalena Migliat Professora Rua Rotary 

Internacional, 117, posto ponto Certo. 4. Agostinho João Donadia 

Empresário BR 163, n° 577, Centro 14. Fernanda Bagnara Aux. 

Administrativo Rua Epitácio Pessoa, n. 80, nesta 5. Aldonir Gimenes 

Pereira Empresário Rua Rodrigues Alves, 92, Centro Novo 15. Antônio 

Jose Cardoso Mendes Professor Rua 1º DE Outubro 428, Mãe de Deus. 6. 

Aldair Jose Morais da Silva Professor Av. Maranhão, n° 999, Liberdade, 

nesta 16. Flavia Lopes Pacheco Professora Rua Nilo Peçanha 7. 

Alexandra Barbosa da Silva Outros APAE 17. Breno Henning Empresário 

Rua "Lions Internacional," Turatti" 8. Ana Maria da Conceição Doméstica 

Rua Equador, n. 350 18. Celma Francisca Carvalho Ramos Professora Rua 

Mato Grosso, 594. 9. Andréia Lamego Scabeni Outros Rua Maranhão 

última casa lado direito 19. Claudia Cristina Bolonkezi Professora Rua 

Anápolis 87, Mãe de Deus 10 Carlos André Pache Empresário AV. Lions 

Inter. Drogaria Economizar 20. Cleide Aparecida de Souza Lima Professora 

Rua Paraíba 108, Mãe de Deus 21 Flávio Matos Servidor CIRETRAN 36. 

Doranete de Souza Alves Professora Rua Mato Grosso, 285, B. Aeroporto 

22. Carlos Rogério Neris de Souza Vendedor Rua Caiçara, Trav. 4, nº 82, 

Aeroporto 37. Eviviane Beserra Cabelereira Rua da Paz, 90, B. Liberdade, 

nesta 23. Edvan Alves dos Santos Agente Ambiental de Saúde Rua da 

Paz, n. 333, Liberdade nesta 38. Eder Lucas Cassiano Outros Rua: 

Salvador, n°401, Nova Esperança. 24. Dalva da Silva Fernandes Lanci 

Autônoma Rua Washington Luiz, 104, Alvorada. 39. Edvan Cezar De Assis 

Outros Rua: Tangará n°188, Bairro Santa Isabel. 25. Cleize Maria de 

Barros Tavares Rua: Antônio F. dos Santos, n°.141, Aeroporto. 40. Elaine 

Araújo Feitosa Estudante Rua Colibri, 279, Aeroporto, nesta 26. Cida Nucy 

R. dos Santos Almeida Secretária Rua: Paranavaí, n°8, Bairro Bela Vista. 

41. Emanoel Anésio Andrade Ferreira Estudante Rua Salvador, n. 809, 

Nova Esperança. 27. Cristiano Luiz de Oliveira Outros Av.Itamar Dias, 

n°251 Centro. 42. Eviviane Nazaré Pereira Professora Rua da Paz, n. 90, 

Liberdade nesta 28. Cristiane Silva Lima Outros Rua: Edivaldo B. Ribeiro, 
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n°255, S. Isabel. 43. Florência Garrido Pereira Massagista Rua Portal do 

Amazonas, 49, Centro. 29. Cristhiane Simone C. Carvalho Porfirio Outros 

Rua: Cristal, n°59, Centro. 44. Francisco D’ Assis dos Santos Rodrigues 

Professor Rua Caiçara, Travessa 3, n. 41, Aeroporto 30. Francisco Souza 

Aquino Recepcionista Rua Júlio Campos, n. 860, Centro. 45. Fabiane 

Coelho De Morais Gaia Outros Rua: Júlio Campos, n°650, B Centro Antigo. 

31 DANIEL DA SILVA AIRES Outros Rua Frederico Campos 26, Centro. 46. 

Fabiano Rodrigues Magalhães Lima Pastor Igreja Metodista, 877, Centro. 

32. Francisco Bezerra Fernandes Professor Rua Caiçara, Trav. IV, n. 42, 

Aeroporto. 47. Dirceu de Souza Porto Servidor Público. CIRETRAN. 33. 

Gedalias Santiago de Castro Professor Bairro Bela Vista (Dom Helder) 48. 

Gustavo Vieira Médico Veterinário Travessa G, n. 62, Bela Vista nesta. 34. 

Denise Aparecida do Bem Matos Outros Rua: Porto Alegre S/N°, B. Bela 

Vista 49. Fernando Alves da Silva Professor Rua Osmar Nunes, 419, 

centro 35. Dhonne Gleisson Serra Outros Rua: Panamá, n°55, Bairro 

Liberdade 50. Geize Maria Malvão De Brito Professora Rua Amazonas S/N 

Mae de Deus 51. Francisco De Assis Monteiro Cota Outros Rua: Portal da 

Amazônia, n°115, Centro 66. Jessica Francisca Alves de Oliveira 

Professora Rua Corumbá, nº21, Bairro Santa Izabel 52. Cleonice Abreu 

Guimarães Professora Rua: Caiçara ou Dom Helder Câmara 67. João 

Batista Maia Agricultor Rua Do Comércio, 83, Centro Antigo 53. João Paulo 

Silva Souza Professor Rua Ceará, n. 230, Mãe de Deus. 68. João Pinto de 

França Agente De Saúde Rua Londrina, Nº 85, Bairro Bela Vista 54. Izaias 

Quirino Alves Funcionário Público Rua Paraíba, 39 Mãe de Deus. 69. 

Lerinei Verri Fraga Professora AV. Pastor Gerônimo109 Nova Esperança 

55. Gustavo Henrique Vieira Outros Rua: Cajueiro, n°118, Bairro Bela Vista 

70. Ivani Bento Tavares dos Santos Secretária Rua Afonso Pena, n. 77, 

Alvorada nesta 56. Jonas Sebastião Farias Coordenador de Endemias Rua 

B4, 372, Jerusalém, nesta 71. Jonas Barbosa de Lima Vendedor Rua Nilo 

Peçanha, N° 119, Nesta 57. Hailton Mendes De Andrade Rua 1ª De 

Outubro, 448, B, Mãe De Deus. 72. Janete Padilha Professora Rua Portal 

Amazonas, n. 110, nesta 58. Genilde Evangelista de O. Brandão 

Professora Rua Panamá, 142, Nova Esperança. 73. Josefa de 

Albuquerque Paixão Outros Av. Lions Internacional, n°251, Centro 59. 

José Roberto Luiz Professor Rua Campos Sales, n. 56, Centro 74. Juliane 

Graciele Tiecker Professora Rua Cajueiro n. 84, Bela Vista 60. Israel Filho 

dos Santos Servidor Público CIRETRAN 75. João Ricardo Galvan 

Empresário AV. Brasil. "Móveis Galvan" 61. Jilselia Ferreira Miranda 

Professora Rua João Nascimento 76. Juan Nogueira Luz Téc. De 

Informática Rua B3, nº 368, Liberdade. 62. Kelli Amorim Silva Empresária 

Rua Carlos Coimbra da Luz, Alvorada. 77. Kaoma Kamila Marques 

Administrativa AV. Lions Internacional nº 613 63. Lídia Cervantes de 

Souza Empresaria AV. Itamar Dias Esq. c/Rodrigues Alves 78. Jucelina 

Pinto Gomes Outros Rua: Teotônio Vilela, n°947, Alvorada. 64. Luciana 

Pereira de Souza Professora Rua 12, n. 142, S. Izabel "Dom Helder" 79. 

Marcos Antônio Reis Souza (brabinho) Empresário AV. Brasil, "Ouro 

Gallo", Centro. 65. Josefa de Albuquerque Paixão Outros Av. Lions 

Internacional, n°251, Centro 80. Moacir dos Santos Salgado Outros. INSS – 

Peixoto de Azevedo 81. Marlene Teixeira Ribeiro Professora Rua 

Cassilândia 95, Bela Vista 96. Márcia Regina Alves da Silva Adm. De 

Empresa Rua Campo Sales, n. 150, Alvorada 82. Marcos Júnior Cervantes 

Func. Público Rua Osmar Nunes 97. Maria Zuleide Aguiar Costa 

Professora Rua Aeroporto n. 351, Bairro Aeroporto. 83. Maria Lucilene 

Costa dos Santos Do Lar Rua Aracajú, n. 36 Santa Izabel 98. Mirian Mota 

Gonçalves Professora Perfumaria Gonçalves 84. Lucirleia Paula Rodrigues 

Outros Rua: Cristal, n°405, Centro. 99. Maria do Socorro Gomes da Silva 

Professora Escola "Alegria de Aprender" 85. Luiz Henrique Nicolai Feitosa 

Outros Rua: M. Deodoro, n°97, Centro Antigo 100. Patrícia Martins Sousa 

Aux. De Confeitaria Rua Caiçara, Trav. 03, n. 51, Aeroporto 86. Luzimar 

Lucena Cota Serv. Público Rua: Portal da Amazônia, n°115, Centro 101. 

Rosimary Souza da Silva Professora Rua Júlio Campos, n. 832, Centro. 87. 

Marcia Vacário Professora Rua: Goiânia, n°371, Bairro Jerusalém 102. 

Rosimeire De Souza Maciel Professor Rua Zé Doca 324 Alvorada 88. 

Marcos Evangelista Da Silva Outros Rua: Getulio Vargas, n°258, Centro 

103. Wesley Santos Silva Estudante Rua Zé Doca, n. 540, Alvorada 89. 

Marisa Ferster Batista Outros Av. Itamar Dias, n°1275, B. Liberdade 104. 

André Aparecido Molina Empresário Dismebol Distribuidora. 90. Maria 

Cleonice da Conceição da Silva Professora Rua Bananeiras, n°91, Centro 

Antigo 105. Edizangela Carneiro de Sousa Professora Rua Parnaíba 308, 

Nova Esperança. 91. Marlene da Silva Outros Rua: Amazonas, 362, Mãe 

de Deus. 106. Terezinha Vilibalda da Silva Professora Rua Castelo Branco, 

63, Centro Antigo 92. Marineuza Carbolin dos Santos Professora Rua: 

Caiçara, n°96, Bairro Aeroporto. 107. Santo Molina de Carvalho Empresario 

Rua Cristal n. 97 "Tocata Informática" 93. Chirlei Castoldi da Fonseca 

Cabelereira. Rua Lions Int. n. 1081, fundo da "Cruel" 108. Ruti Maria 

Castolde Empresaria Rua Zé Doca, 644, Bela Vista 94. Edgar de Jesus 

Molina Empresário Rua Osmar Nunes, n. 104, Centro. 109. Maria de Fátima 

N. Ribeiro da Costa Professora Rua do Comércio, 814, Centro Antigo 95. 

Sulamita Ortega Bianchi Professora Rua Viana nº 111, Bela Vista. 110. 

Rafhaela Rodrigues Felix Outros Rua: da Saúde, n°418, Centro Antigo. 111 

Ivanei Teixeira Lopes Outros Rua Marechal Deodoro nº 518 126 Renato 

Cesar David Outros Rua: Rodrigues Alves, n°159, Centro Novo 112 José 

Carlos dos Santos Professor Colégio São Pedro 127 Rivanilde Alencar 

Ribeiro Outros Rua: Paraíba, n°.401, Bairro Mãe de Deus. 113 Natalia da 

Silva de Oliveira Outros Rua: Havaí, n°140, Bairro Liberdade. 128 Rodrigo 

Zenatti Camargo Outros Rua: Campo Sales, n°150, centro. 114 Natasha 

Gomes Araújo Silva Fisioterapeuta. Rua: Afonso Pena, n°70, Centro. 129 

Josafa Vieira de Araújo Comerciante AV. Pedro Alvares Cabral n. 168 115 

Nelci Margaret Magnabosco Assistente Social Rua: Nereu Ramos, n°15, 

Alvorada. 130 Ruth Medrado da Costa Outros Rua: Ministro Cesar Cals, 

n°1136, Centro 116 Nelma Suele Sanches Pavão Outros R: Belém, n°602, 

B. Nova Esperança. 131 Sara da Silva Freitas Outros Rua: Campo Grande, 

n°705, B. N. Esperança. 117 Nerivan Fernandes Moura Outros Rua: Goiás, 

n°748, Bairro Mãe de Deus 132 Samanta Yumi Shinike Wachholz Outros 

Rua: Tancredo Neves, n°156, Centro 118 Salete Regina da Silva 

Professora Rua Rosário n. 90, Nova Esperança. 133 Marcelo da Silva 

Aires Comerciante AV. Lions Inter. "Marcelo Vwículos" 119 Soeli Sokoloski 

Téc. De Enfermagem Rua Tangará n. 187 134 Sonia Hojeda Duarte Kogut 

Outros Rua: da Saúde, n°110, Centro Antigo 120 Sarita Colvero Barbosa 

Comerciante Hotel São Paulo, AV. Rotary Internacional. 135 Sônia 

Aparecida Pereira Franco Rua: Thiago Mag. Nunes, n°877, Centro Outros 

121 Silas Rodrigues Costa Professor Rua Nereu Ramos, n. 61 Alvorada. 

136 Stefany Pinto Da Silva Outros Rua: Maceió, n°304, Nova Esperança. 

122 Raimunda Cosme Silva Do lar Rua Caiçara n. 360 137 Thalles Adré 

Bohnen De Jesus Outros Rua: Tancredo Neves, n°531, Bairro Centro 123 

Raquel Cristina Ortega Zanatta Professora R Cristóvão Colombo 751. 138 

Thiago Fernandes Lance Outros Rua: Oscar Nunes, n°250, Centro 124 

Zilma Ribeiro Costa Vendedora Rua Emílio Médici nº 186 ou Utilíssima 139 

Vagna Lopes Da Silva Professora Rua: Campo Grande, n°107, N. 

Esperança 125 Vanderlei Borges de Oliveira Professor Rua Caiçara ou 

Creche "Irmã Dulce" 140 Valdirene Carmo do Nascimento Outros Rua Piauí 

nº 236, Mãe de Deus 141 Willian Giocameti Estudante Rua Ministro César 

Cals n. 379 Centro 144 Wanderson Adaias Franco Outros Rua: Thiago M. 

Nunes, n°877, Centro 142 Hilma Fernandes Aux. De Enfermagem Rua 

Cristal n. 180 Clinica "Ozair Martins" 145 Wanderlei Silva de Matos Outros 

Rua: Caiçara, n°176, Bairro Aeroporto 143 Silvia B. Priscila Vacario 

Professora Rua T. Tancredo Neves, S/N 146 Welton Lopes de Souza 

Outros Rua Londrina,n° 115, Bairro Bela Vista Eu, Irene Aparecida 

Fermino, Gestora Judicial em Substituição Legal, que o digitei.Peixoto de 

Azevedo – MT, 10 de outubro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000799-47.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIE REGINA RIEDI QUEIROZ OAB - 780.874.491-34 (REPRESENTANTE)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI OAB - MT21558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI LOURENCO (REQUERIDO)

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000799-47.2018.8.11.0023. REQUERENTE: COPACEL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA REPRESENTANTE: KASSIE 
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REGINA RIEDI QUEIROZ REQUERIDO: CAROLINE LOCATELLI LOURENCO, 

SIDNEI LOURENCO Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no 

artigo 260 do Código de Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no 

campo finalidade, servindo a cópia da presente como mandado. Caso 

contrário, oficie-se solicitando a complementação. Após o cumprimento do 

ato deprecado, devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Peixoto 

de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000730-15.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA SANTANA SILVA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000730-15.2018.8.11.0023. AUTOR(A): FRANCISCA MARIA SANTANA 

SILVA DA COSTA RÉU: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Visto. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

RESTITUIÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE PARCELAS PAGAS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por FRANCISCA MARIA 

SANTANA SILVA DA COSTA em face da BANCO ITAÚ CONSIGNADOS 

S/A, todos qualificados nos autos. Instruiu a petição inicial com os 

documentos. É o relatório. Fundamento e decido. CONCEDO os benefícios 

da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência. Não obstante as alegações do requerente 

quanto ao pedido de tutela, antes de apreciar o pedido entendo por bem, 

máxime pela relevância da questão, postergar a sua análise para após a 

manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar 

minhas informações acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação 

precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e tratar 

do pedido de tutela antecipada após a formação da angularidade da 

relação processual. Cite-se a parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, cujos efeitos implicarão na 

veracidade dos fatos contra si articulados na inicial, nos termos dos 

artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000788-18.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - SP30650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVALORIZACAO ENGENHARIA DE AVALIACOES E PERICIAS TECNICAS 

EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000788-18.2018.8.11.0023. REQUERENTE: BANCO CATERPILLAR S.A. 

REQUERIDO: AVALORIZAÇÃO ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E 

PERICIAS TÉCNICAS EIRELI - ME Vistos. Se preenchidos os requisitos 

previstos no artigo 260 do Código de Processo Civil, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo a cópia da presente como 

mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. Após o 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo Deprecante com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000714-61.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000714-61.2018.8.11.0023. AUTOR(A): EDSON PEREIRA MARTINS RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 1 - CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso 

inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - Cite-se a parte requerida 

pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 

344 do mesmo diploma legal. 3 - À Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 

203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) Vindo a contestação, intime-se a parte 

autora para replicar, em 15 (quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com 

a réplica for apresentado documento novo, intime-se a parte ré para 

manifestar-se a respeito, querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 

1º); 4 - Quanto ao pedido de antecipação de tutela, será apreciado após o 

transcurso do prazo para apresentação de contestação e juntada do 

laudo pericial nos autos. 5 - Nomeio Perito Judicial a Dra. Geane Moron 

Beato – CRM 7436, atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000765-72.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO DESPACHO Processo: 
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1000765-72.2018.8.11.0023. AUTOR(A): ONILDA ALVES DOS SANTOS 

RÉU: INSS VISTO. 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência. 2 - Quanto ao pedido de antecipação de tutela, será 

apreciado após o transcurso do prazo para apresentação de contestação 

e juntada dos laudos aos autos. 3. Cite-se a parte requerida pelo 

procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 

344 do mesmo diploma legal. 4. Nomeio Perito Judicial atuante perante esta 

Comarca que deverá ser certificado pela Secretaria, mediante assinatura 

do termo de compromisso. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, 

de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas 

com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada 

correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites mínimos e 

máximos estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao disposto 

no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo 

os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial 

deverá ser redigido em conformidade com as regras médicas pertinentes 

e com o disposto no item 2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para 

ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos quesitos, intimado às 

partes para sua formulação, no prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá 

agendar desde logo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a 

qual se efetuarão os exames/vistorias necessárias, o que deverá ser 

informado ao Oficial de Justiça e constar na certidão. No mandado deverá 

constar, ainda, a advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento 

dos honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). 

Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I 

da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária 

de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de nomeação do perito, com 

solicitação de pagamento, informando o nome da Comarca e todos os 

dados necessários à efetivação do deposito, discriminando-se o tipo de 

perícia realizada (Res. 541/2007 – CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para a realização dos trabalhos periciais. Entregue o 

laudo, vistas às partes acerca da sua fundamentação, por 05 (cinco) dias. 

5. Intime-se a Assistente Social credenciada para realização de Estudo 

Social no núcleo familiar da parte autora, no endereço informado na inicial, 

devendo informar sua renda per capta, a estrutura do ambiente familiar e 

os dados pessoais de toda família, tais como: RG e CPF, no prazo de 60 

(sessenta) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000782-11.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DEOCLECIO MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000782-11.2018.8.11.0023. AUTOR(A): JOSE DEOCLECIO MEDEIROS 

RÉU: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 Visto. 1 - 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. Postergo a 

análise da liminar, que será analisada após a contestação da parte 

requerida e manifestação do Ministério Público. 3 - Cite-se a parte 

requerida pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta 

no artigo 344 do mesmo diploma legal. 4 – Após, vistas ao Ministério 

Público para manifestação. Após, voltem conclusos. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000731-97.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA SANTANA SILVA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000731-97.2018.8.11.0023. AUTOR(A): FRANCISCA MARIA SANTANA 

SILVA DA COSTA RÉU: BANCO PAN S.A. Visto. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Restituição e Repetição do 

Indébito de Parcelas Pagas com Pedido de Tutela Antecipada proposta por 

FRANCISCO MARIA SANTANA SILVA DA COSTA em face de BANCO 

PANAMERICANO S/A, todos qualificados nos autos. Instruiu a petição 

inicial com os documentos de id. 16001304 (pág. 1 e 2), 160013606, 

16001309, 16001311, 16001314 (pág. 1 e 5) e 16001317 (pág. 1 e 2). É o 

relatório. Fundamento e decido. Examinando cautelosamente os autos 

entendo que antes de apreciar o pedido de tutela, entendo por bem, 

máxime pela relevância da questão, postergar a sua análise para após a 

manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar 

minhas informações acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação 

precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e tratar 

do pedido de tutela antecipada após a formação da angularidade da 

relação processual. Cite-se a parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, cujos efeitos implicarão na 

veracidade dos fatos contra si articulados na inicial, nos termos dos 

artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000717-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MAICON BERNS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000717-16.2018.8.11.0023. AUTOR(A): JULIO MAICON BERNS. RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTO. 1. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - Quanto ao 

pedido de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do 

prazo para apresentação de contestação e juntada dos laudos aos autos. 

3. Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 4. Nomeio 

Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser certificado 

pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 
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mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-91.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA DOS SANTOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000712-91.2018.8.11.0023. AUTOR(A): ELIANE CRISTINA DOS SANTOS 

REIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) VISTO. 1. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - Quanto ao 

pedido de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do 

prazo para apresentação de contestação e juntada dos laudos aos autos. 

3. Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 4. Nomeio 

Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser certificado 

pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. 5. Intime-se a Assistente Social 

credenciada para realização de Estudo Social no núcleo familiar da parte 

autora, no endereço informado na inicial, devendo informar sua renda per 

capta, a estrutura do ambiente familiar e os dados pessoais de toda 

família, tais como: RG e CPF, no prazo de 60 (sessenta) dias. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000713-76.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECIR SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000713-76.2018.8.11.0023. AUTOR(A): ALDECIR SANTOS RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VISTO. 1. CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso 

inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - Quanto ao pedido de 

antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada dos laudos aos autos. 3. Cite-se a 

parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta 

no artigo 344 do mesmo diploma legal. 4. Nomeio Perito Judicial atuante 

perante esta Comarca que deverá ser certificado pela Secretaria, 

mediante assinatura do termo de compromisso. Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade com as 

regras médicas pertinentes e com o disposto no item 2.18.13, I, da CNGC. 

Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos 

quesitos, intimado às partes para sua formulação, no prazo de 05 (cinco) 

dias. O perito deverá agendar desde logo, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a data a qual se efetuarão os exames/vistorias necessárias, 

o que deverá ser informado ao Oficial de Justiça e constar na certidão. No 

mandado deverá constar, ainda, a advertência dos artigos 157 e 158 do 

CPC. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término 

do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007 – CJF, 

art. 3º). Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se o ofício, nos moldes 

do anexo I da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de nomeação do perito, 

com solicitação de pagamento, informando o nome da Comarca e todos os 

dados necessários à efetivação do deposito, discriminando-se o tipo de 

perícia realizada (Res. 541/2007 – CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para a realização dos trabalhos periciais. Entregue o 

laudo, vistas às partes acerca da sua fundamentação, por 05 (cinco) dias. 

5. Intime-se a Assistente Social credenciada para realização de Estudo 

Social no núcleo familiar da parte autora, no endereço informado na inicial, 

devendo informar sua renda per capta, a estrutura do ambiente familiar e 

os dados pessoais de toda família, tais como: RG e CPF, no prazo de 60 

(sessenta) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000791-70.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN PIERRE YES ARNAUD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000791-70.2018.8.11.0023. REQUERENTE: JOAO GILBERTO CALVOSO 

TEIXEIRA REQUERIDO: JEAN PIERRE YES ARNAUD Vistos. Se preenchidos 

os requisitos previstos no artigo 260 do Código de Processo Civil, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo a cópia da 

presente como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a 

complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-87.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BARBARA MARTINS DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000764-87.2018.8.11.0023. AUTOR(A): FRANCISCA BARBARA 

MARTINS DE ABREU RÉU: INSS VISTO. 1. CONCEDO os benefícios da 

justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência. 2 - Quanto ao pedido de antecipação de 

tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para apresentação de 

contestação e juntada dos laudos aos autos. 3. Cite-se a parte requerida 

pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 

344 do mesmo diploma legal. 4. Nomeio Perito Judicial atuante perante esta 

Comarca que deverá ser certificado pela Secretaria, mediante assinatura 

do termo de compromisso. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, 

de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas 

com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada 

correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites mínimos e 

máximos estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao disposto 

no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo 

os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial 

deverá ser redigido em conformidade com as regras médicas pertinentes 

e com o disposto no item 2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para 

ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos quesitos, intimado às 

partes para sua formulação, no prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá 

agendar desde logo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a 

qual se efetuarão os exames/vistorias necessárias, o que deverá ser 

informado ao Oficial de Justiça e constar na certidão. No mandado deverá 

constar, ainda, a advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento 

dos honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). 

Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I 

da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária 

de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de nomeação do perito, com 

solicitação de pagamento, informando o nome da Comarca e todos os 

dados necessários à efetivação do deposito, discriminando-se o tipo de 

perícia realizada (Res. 541/2007 – CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para a realização dos trabalhos periciais. Entregue o 

laudo, vistas às partes acerca da sua fundamentação, por 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000766-57.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA SOUSA DA SILVA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000766-57.2018.8.11.0023. AUTOR(A): SHEILA SOUSA DA SILVA 

FARIAS RÉU: INSS VISTO. 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência. 2 - Quanto ao pedido de antecipação de tutela, será 

apreciado após o transcurso do prazo para apresentação de contestação 

e juntada dos laudos aos autos. 3. Cite-se a parte requerida pelo 

procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 

344 do mesmo diploma legal. 4. Nomeio Perito Judicial atuante perante esta 

Comarca que deverá ser certificado pela Secretaria, mediante assinatura 

do termo de compromisso. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, 

de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas 

com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada 

correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites mínimos e 

máximos estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao disposto 

no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo 

os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial 

deverá ser redigido em conformidade com as regras médicas pertinentes 

e com o disposto no item 2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para 

ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos quesitos, intimado às 

partes para sua formulação, no prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá 

agendar desde logo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a 

qual se efetuarão os exames/vistorias necessárias, o que deverá ser 

informado ao Oficial de Justiça e constar na certidão. No mandado deverá 

constar, ainda, a advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento 

dos honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). 

Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I 

da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária 

de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de nomeação do perito, com 

solicitação de pagamento, informando o nome da Comarca e todos os 

dados necessários à efetivação do deposito, discriminando-se o tipo de 

perícia realizada (Res. 541/2007 – CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para a realização dos trabalhos periciais. Entregue o 

laudo, vistas às partes acerca da sua fundamentação, por 05 (cinco) dias. 

5. Intime-se a Assistente Social credenciada para realização de Estudo 

Social no núcleo familiar da parte autora, no endereço informado na inicial, 

devendo informar sua renda per capta, a estrutura do ambiente familiar e 

os dados pessoais de toda família, tais como: RG e CPF, no prazo de 60 

(sessenta) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000774-34.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS BERNARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000774-34.2018.8.11.0023. AUTOR(A): JOSE RUBENS BERNARDO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTO. 1. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - Quanto ao 

pedido de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do 

prazo para apresentação de contestação e juntada dos laudos aos autos. 

3. Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 
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Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 4. Nomeio 

Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser certificado 

pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000769-12.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ARALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000769-12.2018.8.11.0023. REQUERENTE: SIMONE ARALDI REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO . Concedo à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a parte requerida pelo 

procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 

344 do mesmo diploma legal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto 

de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000786-48.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000786-48.2018.8.11.0023. AUTOR(A): ANA VIEIRA RÉU: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça 

gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência. 2. Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário 

para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 

e 335, ambos do Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual 

ausência de apresentação de resposta, implicará na decretação de sua 

revelia, conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 

1.1 – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou 

se deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000789-03.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000789-03.2018.8.11.0023. AUTOR(A): SEVERINO PEREIRA DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Vistas ao Ministério Público. 

Após, voltem conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000803-84.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GABRIELA VIEIRA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000803-84.2018.8.11.0023. REQUERENTE: CAMILA GABRIELA VIEIRA 

DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA VISTO. 

Intime-se a requerente para juntar aos autos certidões negativas Federal, 

Estadual e Municipal em nome da falecida YVANA MARIA VIEIRA – CPF: 

051093.758-60. Oficie-se ao INSS para que informe quais os dependentes 

cadastrados em nome da falecida YVANA MARIA VIEIRA – CPF: 

051093.758-60. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000775-19.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO NASCIMENTO SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO DESPACHO Processo: 
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1000775-19.2018.8.11.0023. REQUERENTE: ANTONIO RAIMUNDO 

NASCIMENTO SARAIVA REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA 

VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT Vistos. Determino à 

Secretaria que providencie a juntada aos autos das certidões negativas 

de antecedentes criminais de ANTÔNIO RAIMUNDO NASCIMENTO, de 

Primeiro e Segundo Grau e dos Estados de Mato Grosso e Maranhão. 

Determino, ademais, que sejam solicitadas informações sobre os 

antecedentes da requerente ao Instituto de Identificação do Estado de 

Mato Grosso e Nacional e ao Sistema Nacional de Informações Criminais 

(SINIC). Após, vistas ao Ministério Público. Aportando ao feito as 

informações, volte-me o feito concluso. Cumpra-se com urgência. Peixoto 

de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74667 Nr: 2701-57.2015.811.0023

 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: JUSCRELMA ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, Rubens Gaspar Serra - OAB:OAB/SP 

119.859

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado pelo JUSCRELMA 

ANTUNES DE OLIVEIRA em face da TIM CELULAR S/A.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito devido, conforme certidão de fl. 58.É o relatório. Decido.Como se 

depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução 

quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62906 Nr: 2915-53.2012.811.0023

 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: JOÃO MARQUES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o acordão de fl.90 que deu provimento ao recurso de 

apelação interposto pelo INSS para julgar improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, abra-se vistas ao requerido para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75638 Nr: 3372-80.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRA, JDBLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, JOSÉ LAMARCK DE 

ANDRADE LIMA - OAB:, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13563

 1. Designo audiência para oitiva da testemunha Warleson Lima de Sousa 

(fl. 1035) e o interrogatório dos acusados Henrique Rodrigues Alves e 

José Divaldo Barbosa Lima Júnior para o dia 04/02/2019 às 16h00min; 2. 

Expeça-se Carta Precatória para Comarca de Rondonópolis/MT, para oitiva 

da testemunha Gildervan Araújo de Sousa, no endereço constante à fl. 

1035, intimem-se as partes desta expedição; Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82281 Nr: 373-86.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA ALTMAYER, LUCAS ANTONIO 

SICHOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra 

Devedor Solvente proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI 

NORTE MT, em face de ANDRESSA ALTMAYER e LUCAS ANTÔNIO 

SICHOSKI.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme fl. 50. É o relatório. Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução 

quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90526 Nr: 1640-59.2018.811.0023

 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: ANDRE LEANDRO BALSANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILAMIR JOSE LONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES - OAB:5438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de liminar para determinar que a Autoridade Coatora 

nomeie o candidato ANDRÉ LEANDRO BALSANELLI (inscrição n. 212627), 

aprovado em 5º lugar para o cargo de MOTORISTA – ZONA URBANA, 

conforme Edital Complementar nº 001/2016 que divulgou o resultado final 

do concurso. Saliento que a posse do Impetrante está condicionada ao 

preenchimento dos requisitos e apresentação dos documentos 

necessários para a investidura no cargo público, conforme prevê o Edital 

n. 001/2016 item 2.3.Notifique-se a autoridade coatora cientificando-a 

quanto a presente decisão.Após, remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público para ciência quanto à decisão.Atente-se à Secretaria 

para a tramitação prioritária do presente processo, conforme previsão do 

artigo 7º, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 93786 Nr: 3965-07.2018.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ALEXANDRE NUNES DE ABREU 

KOZIAN, JOSE DIEGO NUNES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - 

OAB:3596-A/MT

 Posto isso, e sem maiores delongas, considerando que a situação 

econômica do indiciado, considerando sua profissão, bem como a 

natureza dos delitos, conjugado com o tempo de prisão por manifeste 

impossibilidade de recolhimento da fiança, nos termos da legislação 

invocada, ISENTO o indiciado JOSÉ DIEGO NUNES DE ABREU, devendo, 

contudo, cumprir as demais condições dos arts. 327 e 328, ambos do CPP; 

bem como bem como cumprir as medidas cautelares impostas na decisão 

de fls.46-47vº.Expeça-se Alvará de Soltura, devendo ser certificado pela 

Secretaria e pela Unidade Prisional se por outro motivo o indiciado não se 

encontra preso.Expeça-se Termo de Compromisso para o cumprimento 
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das medidas cautelares pelo indiciado.Advirta-se o investigado de que o 

descumprimento das medidas cautelares determinadas poderá redundar 

na aplicação de outras medidas que garantam a instrução processual, 

INCLUSIVE NOVA PRISÃO.Ao cumprir o Alvará de Soltura deverá o Oficial 

de Justiça confirmar se o endereço indicado pelo investigado é o mesmo 

que consta no termo de qualificação do interrogatório perante a autoridade 

policial. Se divergente, deverá indicar o local de sua 

residência.Aguarde-se o envio do Inquérito pelo prazo legal.Após, traslade 

para os autos respectivos, se necessário, cópia do auto de prisão em 

flagrante e, arquive-se.Cientifiquem-se o Delegado da Polícia Civil, a 

Cadeia Pública local, o Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se com 

urgência expedindo o necessário.Peixoto de Azevedo/MT, 12 de 

novembro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000804-69.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO DECISÃO Processo: 1000804-69.2018.8.11.0023. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOAO SILVA DO NASCIMENTO Visto. Presentes, em um juízo preliminar, 

os requisitos legais DEFIRO, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) 

nominada(s) pela parte autora na inicial, mediante compromisso de não o 

retirar do território deste juízo, sem autorização. Pelo mesmo mandado, 

CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias ou em 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual lhe será restituído o bem, sob pena de revelia e 

confissão ficta quanto a matéria de fato. Cientifique-se, ainda, a parte ré 

de que poderá contestar mesmo tendo quitada a dívida e caso entenda ter 

havido pagamento a maior do que lhe impunha a lei ou o contrato e desejar 

restituição (Dec.-Lei nº 911/69, art. 3º, §§§ 2º, 3º e 4º, com a redação 

dada pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004). Anoto, desde já, que 

os prazos a que se referem os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 3º do Dec.

-Lei nº 911/69, contam-se a partir da citação e não da execução da 

liminar, posto que a interpretação de tais dispositivos legais deve ser feita 

à luz dos princípios constitucionais do art. 5º, incisos LIV e LV, da 

Constituição Federal, bem como em consonância com os arts. 238 e 239 

do CPC. Com efeito, é a citação que comunica ao réu que em face dele foi 

proposta demanda, a fim de que ele possa, querendo, vir se defender 

(CPC, art. 238). Além disso, para a validade do processo é indispensável a 

citação inicial do réu (CPC, art. 239), tudo isso sob pena de restarem 

violados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla 

defesa. Segundo decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 

1.418.593-MS), a Lei n.º 10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais 

faculta ao devedor a possibilidade de purgação de mora, ou seja, não mais 

permite que ele pague somente as prestações vencidas. Para que o 

devedor fiduciante consiga ter o bem de volta, ele terá que pagar a 

integralidade da dívida, ou seja, tanto as parcelas vencidas e vincendas 

(mais os encargos), no prazo de 5 dias após a execução da liminar. Desta 

forma, nos contratos firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, que 

alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, 

no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 

Expeçam-se os mandados necessários. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, da inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000759-65.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELIPE HACK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULCEMAR VIEIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO DECISÃO Processo: 1000759-65.2018.8.11.0023. 

AUTOR(A): GELSON FELIPE HACK. RÉU: JULCEMAR VIEIRA DA SILVA. 

Vistos. A parte autora pleiteia os benefícios da justiça gratuita de acordo 

com a Lei nº 1060/50. Como se sabe, em se tratando de garantia 

constitucional, o direito à assistência judiciária deflui da declaração do 

próprio interessado a respeito de sua insuficiência financeira, obstativa do 

custeio do processo. Todavia, o benefício da gratuidade processual não é 

amplo e absoluto, sendo certo que o Juiz há de analisar as circunstâncias 

do caso concreto para verificar a possibilidade das partes de realizarem o 

pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. 

No caso em exame, extrai-se dos autos que o Autor requereu a justiça 

gratuita de forma genérica, ou seja, em momento algum restou 

comprovado tal impossibilidade. Assim, não há elementos suficientes que 

demonstrem que o Autor é incapaz de arcar com as custas processuais, 

não havendo justo motivo para deferir o pedido de assistência judiciária. 

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A despeito de 

declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício da 

assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos 

autos, houver motivo para o indeferimento. 2. É inviável o conhecimento de 

recurso especial quando a análise da controvérsia demanda o reexame de 

elementos fático probatórios, a teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

Ag 949.321/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado 

em 10/03/2009, DJe 01/04/2009). No caso em tela, considerando o objeto e 

o valor da causa, bem como a função profissional da parte autora 

(operador de máquinas), há elementos suficientes a gerar convicção de 

que é capaz de arcar com as custas do processo, sem prejuízo pessoal 

ou de sua família, não estando incluso nas situações previstas pela Lei nº 

1.060/50. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois 

não há comprovação de que a Autora sofrerá prejuízos pessoais e de 

seus familiares em razão do recolhimento das custas. Intime-se a autora 

para efetuar o pagamento das custas processuais sobre o valor de R$ 

2.086,50 (dois mil oitenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Recolhidas as custas processuais, venham-me os autos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Sentença
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISAURA DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000423-61.2018.8.11.0023. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: MARIA ISAURA DE CAMARGO Visto. BANCO GMAC S/A., 

ingressou com a presente ação de busca e apreensão em face de MARIA 
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ISAURA DE CAMARGO, ambos já qualificados na inicial, alegando em 

síntese: Alega a autora que firmou com a parte requerida Contrato de 

Financiamento, para aquisição do seguinte bem: Marca CHEVROLET, 

modelo ONIX LS 4 PORTAS – MOTOR 1.0L, chassi n. 

9BGKR48G0GG278390, ano de fabricação 2016 e modelo 2016, cor 

PRATA, PLACA NPQ-9274, RENAVAN 1094730413. A dívida contraída foi 

de R$ 33.192,53 (trinta e três mil, cento e noventa reais e cinquenta e três 

centavos), a ser paga em 60 (sessenta) prestações fixas mensais. Afirma 

que a parte ré deixou de efetuar o pagamento sendo constituída em mora 

(13799545 – pág. 2), e como consequência o contrato venceu-se 

antecipadamente. Requer seja concedida liminar de busca e apreensão do 

bem, citando a parte ré para pagar a integralidade da dívida indicada, 

acrescida dos encargos pactuados, e contestar dentro do prazo. Com a 

inicial vieram os documentos necessários para a instrução e julgamento da 

demanda. Às fls. 14858101 – pág. 1 e 2 foi deferida a liminar no sentido de 

determinar a busca e apreensão do bem, conforme requerido. 

Devidamente citada (fl. 15223950 – pág. 3), a parte ré deixou transcorrer 

in albis o prazo para defesa. Assim, o Auto de Busca e Apreensão e 

Depósito foi lavrado às fls. 15223016 pág. 1 e 2, sendo o bem depositado 

em mãos do representante legal do autor. É O RELATÓRIO. DECIDO. O 

feito encontra-se maduro para decisão, não mais havendo provas a serem 

produzidas. Insta esclarecer que a ação de busca e apreensão é restrita 

aos limites do Decreto-Lei nº911/69, artigo 3º, § 2º, onde a defesa só 

pode alegar o pagamento do débito vencido ou ainda o cumprimento de 

suas obrigações contratuais. O pedido se acha devidamente instruído. 2.1 

DA REVELIA: Analisando os autos, verifico que devidamente citada a 

requerida não apresentou contestação no prazo legal, de modo que restou 

configurada a revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil, verbis: 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, decreta-se a revelia da Requerida, por se tratar de direitos 

disponíveis, reconhecendo-se como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. 2.2 DO JULGAMENTO ANTECIPADO: O caso é de julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Isso porque a matéria é exclusivamente de direito, não se trata de 

direito indisponível, não houve resposta escrita, a prova é documental e 

está juntada nos autos. Neste contexto, não é demais destacar que “No 

sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado 

pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem 

cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção (...)” 

(STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei) Melhor 

esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base 

em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo 

determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 

do Código de Processo Civil ”(STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 

04/02/2011). (Grifei) No caso dos autos, a documentação até aqui juntada 

é mais que suficiente para o desate da questão litigiosa, que passa, 

primordialmente, pela análise de temas jurídicos, sendo desnecessária a 

produção de outras provas. No caso em tela, é de se reconhecer a 

inadimplência da requerida, uma vez que devidamente comprovada nos 

autos, bem como pelo fato de não ter a parte ré negado sua dívida. Assim, 

não pode ser outra a solução senão a consolidação do bem nas mãos do 

autor em virtude da inadimplência operada pela parte ré, a qual foi 

notificada extrajudicialmente para efetuar o pagamento. Ex Positis, e pelo 

que mais dos atos consta, com fundamento no decreto nº911/69 e a nova 

redação dada pela lei nº10931/04, julgo procedente a presente ação, 

declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o 

domínio e a posse plena e exclusiva do bem constante do auto de busca e 

apreensão de fls.31, cuja apreensão liminar torno definitiva, levantando-se 

o depósito judicial e sendo facultada a sua venda, julgando extinto o 

processo com resolução de mérito de acordo com o disposto no artigo 

487, inciso I, do CPC. Sucumbente, arcará a parte requerida com as 

custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art.85, §2º, 

CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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GEANE BRAGA PAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010138-18.2012.8.11.0023 Valor da causa: $24,880.00 POLO ATIVO: 

Nome: GEANE BRAGA PAE Endereço: Rua TEOTONIO VILELA, 757, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Banco do Brasil S.A Endereço: Avenida DEPUTADO SEBASTIAO 

ALVES JUNIOR, 740, CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de novembro 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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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010138-18.2012.8.11.0023 Valor da causa: $24,880.00 POLO ATIVO: 

Nome: GEANE BRAGA PAE Endereço: Rua TEOTONIO VILELA, 757, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Banco do Brasil S.A Endereço: Avenida DEPUTADO SEBASTIAO 

ALVES JUNIOR, 740, CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de novembro 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: 8010138-18.2012.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE BRAGA PAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010138-18.2012.8.11.0023 Valor da causa: $24,880.00 POLO ATIVO: 

Nome: GEANE BRAGA PAE Endereço: Rua TEOTONIO VILELA, 757, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Banco do Brasil S.A Endereço: Avenida DEPUTADO SEBASTIAO 

ALVES JUNIOR, 740, CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de novembro 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: 8010192-52.2010.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010192-52.2010.8.11.0023 Valor da causa: 

$20,400.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ANA CLEIA FERREIRA DE SOUZA Endereço: 

Avenida PRINCIPAL, S/N, PODENDO SER ENCONTRDA NA ESCOLA VIDA E 

ESPERANCA, DISTRITO UNIAO DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BRASIL TELECOM Endereço: Rua 

BARAO DE MELGACO, 3209, CETRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
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seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de novembro 

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: 8010192-52.2010.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010192-52.2010.8.11.0023 Valor da causa: 

$20,400.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ANA CLEIA FERREIRA DE SOUZA Endereço: 

Avenida PRINCIPAL, S/N, PODENDO SER ENCONTRDA NA ESCOLA VIDA E 

ESPERANCA, DISTRITO UNIAO DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BRASIL TELECOM Endereço: Rua 

BARAO DE MELGACO, 3209, CETRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de novembro 

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: 1000798-62.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BEATRIZ PAREDES GALLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000798-62.2018.8.11.0023 Valor da causa: $11,961.08 ESPÉCIE: 

[CANCELAMENTO DE VÔO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VILMA BEATRIZ PAREDES GALLO 

Endereço: teotonio vilela, 448, centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Endereço: PRAÇA LINNEU GOMES, S/N, portaria 03/prédio24, CAMPO 

BELO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04626-020 Senhor(a): VILMA BEATRIZ 
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PAREDES GALLO 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: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 22/11/2018 Hora: 17:00 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. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de novembro 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: 1000105-15.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ANTUNES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (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 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000105-15.2017.8.11.0023 Valor da 

causa: $12,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LETICIA ANTUNES ANDRADE Endereço: RUA 

CEARÁ, 355, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 

1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-920 Senhor(a): REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 13.065,00 (treze mil e sessenta e cinco reais) 

devidamente corrigidos, ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de novembro 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: 1000051-15.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000051-15.2018.8.11.0023 Valor da causa: $10,489.72 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO CARLOS DOMINGUES Endereço: Rua Petrone Portela,, 

49, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 
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BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de novembro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-27.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO DOMINGOS DA SILVA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010096-27.2016.8.11.0023 Valor da causa: $15,760.00 POLO ATIVO: 

Nome: LUCINDO DOMINGOS DA SILVA Endereço: Rua SANTA IZABEL, 

SN, SANTA IZABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Rua ELIGIO BALDO, 282, CENTRO 

LESTE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de novembro 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: 8010096-27.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO DOMINGOS DA SILVA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010096-27.2016.8.11.0023 Valor da causa: $15,760.00 POLO ATIVO: 

Nome: LUCINDO DOMINGOS DA SILVA Endereço: Rua SANTA IZABEL, 

SN, SANTA IZABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Rua ELIGIO BALDO, 282, CENTRO 

LESTE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de novembro 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 
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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: 8010096-27.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO DOMINGOS DA SILVA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010096-27.2016.8.11.0023 Valor da causa: $15,760.00 POLO ATIVO: 

Nome: LUCINDO DOMINGOS DA SILVA Endereço: Rua SANTA IZABEL, 

SN, SANTA IZABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Rua ELIGIO BALDO, 282, CENTRO 

LESTE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 100/2018-CNPar

 O Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO a convocação da Gestora Titular da 1ª Vara, Marta 

Cristina Volpato Basílio, para participar do curso na cidade Cáceres-MT, 

nos dias 12 e 13 de novembro de 2018.

 RESOLVE:

 I – Designar o servidor Mario Aparecido Presutto, matricula 8807, Auxiliar 

Judiciário, Gestor Judiciário Substituto no período de 12 e 13 de Novembro 

de 2018, no período da participação no Curso sobre o SGPSEM da 

Gestora Titular.

 II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos – Divisão de Controle e Informação do Tribunal Justiça 

– MT.

 Pontes e Lacerda – MT, 12/11/2018

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor Foro

PORTARIA N. 99/2018-CNPar

 O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO a convocação d o Gestor t itular da 3ª Vara, Amarilton 

Rodrigues da Cruz, para participar de curso na cidade Cáceres-MT, nos 

dias 12 e 13 de novembro de 2018.

 RESOLVE:

 I – Designar a servidor a Rita Pereira Ferrari, matricula 3425, Auxiliar 

Judiciário, Gestor Judiciário Substituto no período de 12 e 13 de Novembro 

de 2018, período da participação no Curso sobre o SGPSEM do gestor 

titular.

 II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos – Divisão de Controle e Informação do Tribunal Justiça 

– MT.

 Pontes e Lacerda – MT, 12/11/2018

 CLAUDIO DEODATO ROSDRIGUES PEREIRA

 Juiz de Direito e Diretor Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002552-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

EDNILSON FERREIRA PESCADA OAB - 420.334.031-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. G. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENE GONCALVES MATEUS OAB - 965.145.741-49 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002552-69.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Kawanne Line Souza Pescada Réu (é, s): Tiago Bruno Goncalves Mateus 

Vistos. Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO formulado 

pelos autores KAWANNE LINE SOUZA PESCADA e TIAGO BRUNO 

GONCALVES MATEUS, relativamente ao divórcio, partilha de bens, à 
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guarda, alimentos e direito de visita dos menores P. H. P. M, M. P. M e M. L. 

P. M.. Com vista dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

se manifestou favoravelmente à homologação. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se 

amolda aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o termo de acordo extrajudicial entabulado entre as partes 

nas fls. 3/10 e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios. EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva dos infantes em 

favor de sua genitora, intimando a guardiã esta para firmá-lo junto à 

secretaria no prazo de 5 (cinco) dias. Além disso, EXPEÇA-SE mandado 

de averbação endereçado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais do Município de Pontes e Lacerda, local onde foi lavrado o 

assento de casamento (fl. 18) que ora se dissolveu. A requerente 

retornará ao nome de solteira: KAWANNE LINE SOUZA PESCADA. 

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. A propósito, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça aos 

autores, nos termos do art. 98, “caput”, do NCPC. Dispensado o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 12 de novembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002552-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

EDNILSON FERREIRA PESCADA OAB - 420.334.031-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. G. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENE GONCALVES MATEUS OAB - 965.145.741-49 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002552-69.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Kawanne Line Souza Pescada Réu (é, s): Tiago Bruno Goncalves Mateus 

Vistos. Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO formulado 

pelos autores KAWANNE LINE SOUZA PESCADA e TIAGO BRUNO 

GONCALVES MATEUS, relativamente ao divórcio, partilha de bens, à 

guarda, alimentos e direito de visita dos menores P. H. P. M, M. P. M e M. L. 

P. M.. Com vista dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

se manifestou favoravelmente à homologação. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se 

amolda aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o termo de acordo extrajudicial entabulado entre as partes 

nas fls. 3/10 e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios. EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva dos infantes em 

favor de sua genitora, intimando a guardiã esta para firmá-lo junto à 

secretaria no prazo de 5 (cinco) dias. Além disso, EXPEÇA-SE mandado 

de averbação endereçado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais do Município de Pontes e Lacerda, local onde foi lavrado o 

assento de casamento (fl. 18) que ora se dissolveu. A requerente 

retornará ao nome de solteira: KAWANNE LINE SOUZA PESCADA. 

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. A propósito, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça aos 

autores, nos termos do art. 98, “caput”, do NCPC. Dispensado o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 12 de novembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002552-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

EDNILSON FERREIRA PESCADA OAB - 420.334.031-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. G. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENE GONCALVES MATEUS OAB - 965.145.741-49 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002552-69.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Kawanne Line Souza Pescada Réu (é, s): Tiago Bruno Goncalves Mateus 

Vistos. Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO formulado 

pelos autores KAWANNE LINE SOUZA PESCADA e TIAGO BRUNO 

GONCALVES MATEUS, relativamente ao divórcio, partilha de bens, à 

guarda, alimentos e direito de visita dos menores P. H. P. M, M. P. M e M. L. 

P. M.. Com vista dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

se manifestou favoravelmente à homologação. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se 

amolda aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o termo de acordo extrajudicial entabulado entre as partes 

nas fls. 3/10 e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios. EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva dos infantes em 

favor de sua genitora, intimando a guardiã esta para firmá-lo junto à 

secretaria no prazo de 5 (cinco) dias. Além disso, EXPEÇA-SE mandado 

de averbação endereçado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais do Município de Pontes e Lacerda, local onde foi lavrado o 

assento de casamento (fl. 18) que ora se dissolveu. A requerente 

retornará ao nome de solteira: KAWANNE LINE SOUZA PESCADA. 

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. A propósito, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça aos 

autores, nos termos do art. 98, “caput”, do NCPC. Dispensado o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 12 de novembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002647-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO DE MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002647-02.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EVANILDO DE MELO Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, com pedido liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte ré em mora. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69) 

ou, infrutífera tal tentativa, por meio de protesto do título. No entanto, 
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apesar de o autor ter colacionado aos autos a notificação extrajudicial, 

verifico que a missiva enviada não foi entregue no endereço do contrato 

de financiamento que aparelha a presente demanda. Assim, faculto ao 

autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos 

autos o comprovante de recebimento da referida notificação no endereço 

do contrato ou, alternativamente, o instrumento de protesto, a fim de 

comprovar a constituição em mora da parte requerida, na forma do art. 

319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, devendo, no mesmo 

prazo, comprovar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, 

devidamente vinculada nos autos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 13 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002004-44.2018.8.11.0013

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))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SILVA CHAGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002004-44.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RÉU: VALDEMIR SILVA 

CHAGAS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra VALDEMIR SILVA CHAGAS 

sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento, concedendo um crédito de R$ 21.211,58 (vinte e um mil 

duzentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), a ser pago em 17 

(dezessete) prestações de R$ 1.247,74 (um mil, duzentos e quarenta e 

sete reais e setenta e quatro centavos). Afirma que o veículo adquirido é 

da marca Toyota, Modelo: Hilux Cabine Dupla N.S, Chassi: 

8AJFY22G9E8015113, Placa: QBE8565, Renavam: 1009916324, PRATA, 

ano/modelo: 2014/2015. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 15/06/2018, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

21.833,32 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois 

centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo 

para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial 

que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. A liminar foi deferida (id. 15742032) e, 

consequentemente, efetivada no dia 10/10/2018 (id. 15893391 e 

15893392). Após ser citada, a parte requerida formulou o pedido de 

purgação da mora no dia 18/10/2018 para pagamento apenas das 

prestações vencidas, todavia, não juntou o comprovante de depósito 

judicial, neste momento. Na sequência, a parte requerida, no dia 

22/10/2018, formulou pedido de autorização judicial para depositar em 

juízo as prestações em atraso (id. 16057201), e, na data seguinte, em 

23/10/2018 (id. 16086525), comprovou o depósito das prestações 

vencidas, no valor de R$ 7.145,87 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais 

e oitenta e sete centavos). E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. Impõe-se, “in casu”, o julgamento antecipado do 

mérito, conforme o estado do processo, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. I. Da comprovação em mora do 

devedor fiduciante. “Ab initio”, dispõe o art. 3º, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei 

911/69: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 

2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. “Prima 

facie” verifico que o autor enviou uma notificação premonitória que foi 

entregue no dia 27 de agosto de 2018, no endereço contratual fornecido 

pela parte requerida (id. 15281511 – pág. 7), referente às parcelas com 

vencimento em 15/06/2018 e subsequentes, cada uma no valor R$ 

1.247,74 (mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro 

centavos). Pois bem. É sabido que a notificação extrajudicial é uma das 

modalidades permitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, à disposição 

do credor fiduciário, para viabilizar a comprovação da constituição em 

mora do devedor fiduciante, “ex vi” do disposto no art. 2º, §2º, do 

Decreto-lei nº 911/69. No caso ora em exame, impõe-se observar o fato 

de que o endereço para o qual foi encaminhada a carta registrada com 

aviso de recebimento é idêntico aquele indicado no contrato entabulado 

entre as partes. Diante de tal constatação, deve ser reputada válida e 

eficaz a finalidade perseguida pelo ato jurídico comprobatório da mora que 

tem por escopo dar ciência ao devedor fiduciante da existência da dívida 

contratual, salvo comprovação de prévia e inequívoca comunicação da 

alteração contratual relativo ao endereço da parte requerida, promovida 

por esta ao autor, o que inexiste na hipótese. Sobre o tema, cuja análise e 

fundamentação se encampa como luva ao caso dos autos, coloca pá de 

cal no assunto, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA QUE OS AUTOS FOSSEM 

INSTRUÍDOS COM COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO 

CONTRATUAL – VALIDADE – DEVER DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER 

MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. Deve 

ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor 

por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, 

sempre quando encaminhada para o endereço contratual. (Ap 

178352/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)” 

Em suma, impende destacar, a comprovação da mora restou plenamente 

demonstrada quando da propositura da ação. II. Da aplicação da teoria do 

adimplemento substancial. Inicialmente, ressalto que se encontra 

pacificado nos tribunais, inclusive no STJ, a inaplicabilidade da teoria do 

adimplemento substancial nas ações de busca e apreensão fundada em 

contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Neste sentido, 

pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – 

INAPLICABILIDADE NO CASO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUESTÃO 

PACIFICADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.622.555/MG, 

SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando evidenciada a mora, deve ser 

mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos 

contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. 

Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é 

facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à 

constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas 

vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o 

vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a 

rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69. (Ap 

121797/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)” 

O entendimento ora citado decorre, inclusive, de julgamento da 2ª seção 

do Superior Tribunal de Justiça (neste sentido: STJ. 2ª Seção. REsp 

1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 22/2/2017). Em razão disso, superada está a tese 

deduzida pela parte requerida quanto à incidência da teoria do 

adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária em 

garantia. III. Da pretensão de pagamento das prestações vencidas. 

Verifica-se, “ictu oculi”, que a dívida originária, isto é, antes do vencimento 

antecipado do contrato, era de R$ 3.968,15 (três mil, novecentos e 

sessenta e oito reais e quinze centavos). Contudo, com a mora e o 

inadimplemento das obrigações contratuais, o autor nada mais fez senão 
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exercer, amparado no disposto previsto no art. 2ª, §3º da legislação de 

regência, a sua faculdade de considerar, de pleno direito, vencidas todas 

as demais obrigações contratuais. Neste raciocínio, todas as prestações 

do contrato passaram a ser exigíveis, ou seja, as vencidas (R$ 3.968,15) 

e vincendas (R$ 17.468,36). No caso ora em estudo, incumbia a parte 

requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, após a data da execução da liminar, 

depositar em juízo a integralidade da dívida pendente, "independentemente 

de pedido de autorização", uma vez que a faculdade processual decorre 

"ex vi legis", segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, ou seja, R$ 21.833,32 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais 

e trinta e dois centavos), no entanto, não o fez. Isto é, portanto, o instituto 

da purgação da mora ao qual antevejo relevância em apontar o seu 

conceito, “in verbis”: “A purgação da mora é a faculdade processual de 

que dispõe o devedor fiduciante para manter o vínculo jurídico contratual 

com o credor fiduciário e a posse direta sobre o bem móvel, privilegiando, 

assim, o princípio da conservação dos contratos” (LUIZ, Diego Antônio 

Estival da Silva. Os aspectos históricos da alienação fiduciária em garantia 

de bem móvel e as hipóteses que infirmam a constituição em mora do 

devedor fiduciante à luz da jurisprudência. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 

XX, n. 164, set 2017). A despeito da controvérsia estabelecida em âmbito 

jurisprudencial acerca da existência ou inexistência do ‘instituto da 

purgação da mora’ diante da edição da Lei nº 10.931/2004, pelo fato de, 

atualmente, se exigir a comprovação do pagamento da integralidade da 

dívida pendente – prestações vencidas e vincendas –, é fato que, “in 

casu”, houve o rompimento do sinalagma contratual, ou seja, o dever de 

cumprimento pontual pelo devedor fiduciante com as obrigações 

contraídas, dando ensejo à exigibilidade integral das prestações 

pactuadas no negócio jurídico. É de se perceber, obviamente, a 

inexistência de ilegalidade no ato constritivo realizado por ocasião do 

cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão. Em razão disso, 

não há amparo legal a permitir o deferimento do depósito apenas do valor 

equivalente às parcelas vencidas, sob pena de afronta ao entendimento 

esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo de 

controvérsia nº 1.418.593-MS (2013/0381036-4). Ante o exposto e tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia – proposta 

pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra VALDEMIR SILVA 

CHAGAS, com resolução de mérito, nos termos do art. 3º, §1º, do 

Decreto-lei nº 911/69 c/c artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, o que faço para consolidar a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor, ora credor fiduciário. CONFIRMO 

definitivamente a liminar deferida (id. 15742032). PROCEDA-SE a exclusão 

da restrição à circulação do veículo apreendido (id. 15742035), por meio 

do sistema informatizado Renajud, nos termos do art. 3º, §9, do Decreto-lei 

911/69. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.850,00 

(dois mil, oitocentos e cinquenta reais), com base no art. 82, §2º, c/c art. 

85, §2º, incisos I a IV, ambos do NCPC. Dispensado o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE. Fica 

a parte requerida intimada a apresentar seus dados bancários para o 

levantamento da quantia depositada em juízo. Oportunamente, EXPEÇA-SE 

alvará, independentemente de nova conclusão. A seguir, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 

13 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002004-44.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RÉU: VALDEMIR SILVA 

CHAGAS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra VALDEMIR SILVA CHAGAS 

sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento, concedendo um crédito de R$ 21.211,58 (vinte e um mil 

duzentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), a ser pago em 17 

(dezessete) prestações de R$ 1.247,74 (um mil, duzentos e quarenta e 

sete reais e setenta e quatro centavos). Afirma que o veículo adquirido é 

da marca Toyota, Modelo: Hilux Cabine Dupla N.S, Chassi: 

8AJFY22G9E8015113, Placa: QBE8565, Renavam: 1009916324, PRATA, 

ano/modelo: 2014/2015. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 15/06/2018, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

21.833,32 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois 

centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo 

para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial 

que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. A liminar foi deferida (id. 15742032) e, 

consequentemente, efetivada no dia 10/10/2018 (id. 15893391 e 

15893392). Após ser citada, a parte requerida formulou o pedido de 

purgação da mora no dia 18/10/2018 para pagamento apenas das 

prestações vencidas, todavia, não juntou o comprovante de depósito 

judicial, neste momento. Na sequência, a parte requerida, no dia 

22/10/2018, formulou pedido de autorização judicial para depositar em 

juízo as prestações em atraso (id. 16057201), e, na data seguinte, em 

23/10/2018 (id. 16086525), comprovou o depósito das prestações 

vencidas, no valor de R$ 7.145,87 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais 

e oitenta e sete centavos). E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. Impõe-se, “in casu”, o julgamento antecipado do 

mérito, conforme o estado do processo, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. I. Da comprovação em mora do 

devedor fiduciante. “Ab initio”, dispõe o art. 3º, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei 

911/69: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 

2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. “Prima 

facie” verifico que o autor enviou uma notificação premonitória que foi 

entregue no dia 27 de agosto de 2018, no endereço contratual fornecido 

pela parte requerida (id. 15281511 – pág. 7), referente às parcelas com 

vencimento em 15/06/2018 e subsequentes, cada uma no valor R$ 

1.247,74 (mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro 

centavos). Pois bem. É sabido que a notificação extrajudicial é uma das 

modalidades permitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, à disposição 

do credor fiduciário, para viabilizar a comprovação da constituição em 

mora do devedor fiduciante, “ex vi” do disposto no art. 2º, §2º, do 

Decreto-lei nº 911/69. No caso ora em exame, impõe-se observar o fato 

de que o endereço para o qual foi encaminhada a carta registrada com 

aviso de recebimento é idêntico aquele indicado no contrato entabulado 

entre as partes. Diante de tal constatação, deve ser reputada válida e 

eficaz a finalidade perseguida pelo ato jurídico comprobatório da mora que 

tem por escopo dar ciência ao devedor fiduciante da existência da dívida 

contratual, salvo comprovação de prévia e inequívoca comunicação da 

alteração contratual relativo ao endereço da parte requerida, promovida 

por esta ao autor, o que inexiste na hipótese. Sobre o tema, cuja análise e 

fundamentação se encampa como luva ao caso dos autos, coloca pá de 

cal no assunto, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
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de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA QUE OS AUTOS FOSSEM 

INSTRUÍDOS COM COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO 

CONTRATUAL – VALIDADE – DEVER DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER 

MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. Deve 

ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor 

por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, 

sempre quando encaminhada para o endereço contratual. (Ap 

178352/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)” 

Em suma, impende destacar, a comprovação da mora restou plenamente 

demonstrada quando da propositura da ação. II. Da aplicação da teoria do 

adimplemento substancial. Inicialmente, ressalto que se encontra 

pacificado nos tribunais, inclusive no STJ, a inaplicabilidade da teoria do 

adimplemento substancial nas ações de busca e apreensão fundada em 

contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Neste sentido, 

pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – 

INAPLICABILIDADE NO CASO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUESTÃO 

PACIFICADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.622.555/MG, 

SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando evidenciada a mora, deve ser 

mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos 

contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. 

Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é 

facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à 

constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas 

vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o 

vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a 

rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69. (Ap 

121797/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)” 

O entendimento ora citado decorre, inclusive, de julgamento da 2ª seção 

do Superior Tribunal de Justiça (neste sentido: STJ. 2ª Seção. REsp 

1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 22/2/2017). Em razão disso, superada está a tese 

deduzida pela parte requerida quanto à incidência da teoria do 

adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária em 

garantia. III. Da pretensão de pagamento das prestações vencidas. 

Verifica-se, “ictu oculi”, que a dívida originária, isto é, antes do vencimento 

antecipado do contrato, era de R$ 3.968,15 (três mil, novecentos e 

sessenta e oito reais e quinze centavos). Contudo, com a mora e o 

inadimplemento das obrigações contratuais, o autor nada mais fez senão 

exercer, amparado no disposto previsto no art. 2ª, §3º da legislação de 

regência, a sua faculdade de considerar, de pleno direito, vencidas todas 

as demais obrigações contratuais. Neste raciocínio, todas as prestações 

do contrato passaram a ser exigíveis, ou seja, as vencidas (R$ 3.968,15) 

e vincendas (R$ 17.468,36). No caso ora em estudo, incumbia a parte 

requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, após a data da execução da liminar, 

depositar em juízo a integralidade da dívida pendente, "independentemente 

de pedido de autorização", uma vez que a faculdade processual decorre 

"ex vi legis", segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, ou seja, R$ 21.833,32 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais 

e trinta e dois centavos), no entanto, não o fez. Isto é, portanto, o instituto 

da purgação da mora ao qual antevejo relevância em apontar o seu 

conceito, “in verbis”: “A purgação da mora é a faculdade processual de 

que dispõe o devedor fiduciante para manter o vínculo jurídico contratual 

com o credor fiduciário e a posse direta sobre o bem móvel, privilegiando, 

assim, o princípio da conservação dos contratos” (LUIZ, Diego Antônio 

Estival da Silva. Os aspectos históricos da alienação fiduciária em garantia 

de bem móvel e as hipóteses que infirmam a constituição em mora do 

devedor fiduciante à luz da jurisprudência. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 

XX, n. 164, set 2017). A despeito da controvérsia estabelecida em âmbito 

jurisprudencial acerca da existência ou inexistência do ‘instituto da 

purgação da mora’ diante da edição da Lei nº 10.931/2004, pelo fato de, 

atualmente, se exigir a comprovação do pagamento da integralidade da 

dívida pendente – prestações vencidas e vincendas –, é fato que, “in 

casu”, houve o rompimento do sinalagma contratual, ou seja, o dever de 

cumprimento pontual pelo devedor fiduciante com as obrigações 

contraídas, dando ensejo à exigibilidade integral das prestações 

pactuadas no negócio jurídico. É de se perceber, obviamente, a 

inexistência de ilegalidade no ato constritivo realizado por ocasião do 

cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão. Em razão disso, 

não há amparo legal a permitir o deferimento do depósito apenas do valor 

equivalente às parcelas vencidas, sob pena de afronta ao entendimento 

esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo de 

controvérsia nº 1.418.593-MS (2013/0381036-4). Ante o exposto e tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia – proposta 

pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra VALDEMIR SILVA 

CHAGAS, com resolução de mérito, nos termos do art. 3º, §1º, do 

Decreto-lei nº 911/69 c/c artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, o que faço para consolidar a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor, ora credor fiduciário. CONFIRMO 

definitivamente a liminar deferida (id. 15742032). PROCEDA-SE a exclusão 

da restrição à circulação do veículo apreendido (id. 15742035), por meio 

do sistema informatizado Renajud, nos termos do art. 3º, §9, do Decreto-lei 

911/69. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.850,00 

(dois mil, oitocentos e cinquenta reais), com base no art. 82, §2º, c/c art. 

85, §2º, incisos I a IV, ambos do NCPC. Dispensado o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE. Fica 

a parte requerida intimada a apresentar seus dados bancários para o 

levantamento da quantia depositada em juízo. Oportunamente, EXPEÇA-SE 

alvará, independentemente de nova conclusão. A seguir, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 

13 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002004-44.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RÉU: VALDEMIR SILVA 

CHAGAS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra VALDEMIR SILVA CHAGAS 

sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento, concedendo um crédito de R$ 21.211,58 (vinte e um mil 

duzentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), a ser pago em 17 

(dezessete) prestações de R$ 1.247,74 (um mil, duzentos e quarenta e 

sete reais e setenta e quatro centavos). Afirma que o veículo adquirido é 

da marca Toyota, Modelo: Hilux Cabine Dupla N.S, Chassi: 

8AJFY22G9E8015113, Placa: QBE8565, Renavam: 1009916324, PRATA, 

ano/modelo: 2014/2015. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 15/06/2018, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

21.833,32 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois 

centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo 

para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial 

que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. A liminar foi deferida (id. 15742032) e, 

consequentemente, efetivada no dia 10/10/2018 (id. 15893391 e 
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15893392). Após ser citada, a parte requerida formulou o pedido de 

purgação da mora no dia 18/10/2018 para pagamento apenas das 

prestações vencidas, todavia, não juntou o comprovante de depósito 

judicial, neste momento. Na sequência, a parte requerida, no dia 

22/10/2018, formulou pedido de autorização judicial para depositar em 

juízo as prestações em atraso (id. 16057201), e, na data seguinte, em 

23/10/2018 (id. 16086525), comprovou o depósito das prestações 

vencidas, no valor de R$ 7.145,87 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais 

e oitenta e sete centavos). E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. Impõe-se, “in casu”, o julgamento antecipado do 

mérito, conforme o estado do processo, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. I. Da comprovação em mora do 

devedor fiduciante. “Ab initio”, dispõe o art. 3º, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei 

911/69: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 

2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. “Prima 

facie” verifico que o autor enviou uma notificação premonitória que foi 

entregue no dia 27 de agosto de 2018, no endereço contratual fornecido 

pela parte requerida (id. 15281511 – pág. 7), referente às parcelas com 

vencimento em 15/06/2018 e subsequentes, cada uma no valor R$ 

1.247,74 (mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro 

centavos). Pois bem. É sabido que a notificação extrajudicial é uma das 

modalidades permitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, à disposição 

do credor fiduciário, para viabilizar a comprovação da constituição em 

mora do devedor fiduciante, “ex vi” do disposto no art. 2º, §2º, do 

Decreto-lei nº 911/69. No caso ora em exame, impõe-se observar o fato 

de que o endereço para o qual foi encaminhada a carta registrada com 

aviso de recebimento é idêntico aquele indicado no contrato entabulado 

entre as partes. Diante de tal constatação, deve ser reputada válida e 

eficaz a finalidade perseguida pelo ato jurídico comprobatório da mora que 

tem por escopo dar ciência ao devedor fiduciante da existência da dívida 

contratual, salvo comprovação de prévia e inequívoca comunicação da 

alteração contratual relativo ao endereço da parte requerida, promovida 

por esta ao autor, o que inexiste na hipótese. Sobre o tema, cuja análise e 

fundamentação se encampa como luva ao caso dos autos, coloca pá de 

cal no assunto, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA QUE OS AUTOS FOSSEM 

INSTRUÍDOS COM COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO 

CONTRATUAL – VALIDADE – DEVER DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER 

MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. Deve 

ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor 

por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, 

sempre quando encaminhada para o endereço contratual. (Ap 

178352/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)” 

Em suma, impende destacar, a comprovação da mora restou plenamente 

demonstrada quando da propositura da ação. II. Da aplicação da teoria do 

adimplemento substancial. Inicialmente, ressalto que se encontra 

pacificado nos tribunais, inclusive no STJ, a inaplicabilidade da teoria do 

adimplemento substancial nas ações de busca e apreensão fundada em 

contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Neste sentido, 

pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – 

INAPLICABILIDADE NO CASO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUESTÃO 

PACIFICADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.622.555/MG, 

SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando evidenciada a mora, deve ser 

mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos 

contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. 

Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é 

facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à 

constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas 

vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o 

vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a 

rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69. (Ap 

121797/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)” 

O entendimento ora citado decorre, inclusive, de julgamento da 2ª seção 

do Superior Tribunal de Justiça (neste sentido: STJ. 2ª Seção. REsp 

1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 22/2/2017). Em razão disso, superada está a tese 

deduzida pela parte requerida quanto à incidência da teoria do 

adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária em 

garantia. III. Da pretensão de pagamento das prestações vencidas. 

Verifica-se, “ictu oculi”, que a dívida originária, isto é, antes do vencimento 

antecipado do contrato, era de R$ 3.968,15 (três mil, novecentos e 

sessenta e oito reais e quinze centavos). Contudo, com a mora e o 

inadimplemento das obrigações contratuais, o autor nada mais fez senão 

exercer, amparado no disposto previsto no art. 2ª, §3º da legislação de 

regência, a sua faculdade de considerar, de pleno direito, vencidas todas 

as demais obrigações contratuais. Neste raciocínio, todas as prestações 

do contrato passaram a ser exigíveis, ou seja, as vencidas (R$ 3.968,15) 

e vincendas (R$ 17.468,36). No caso ora em estudo, incumbia a parte 

requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, após a data da execução da liminar, 

depositar em juízo a integralidade da dívida pendente, "independentemente 

de pedido de autorização", uma vez que a faculdade processual decorre 

"ex vi legis", segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, ou seja, R$ 21.833,32 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais 

e trinta e dois centavos), no entanto, não o fez. Isto é, portanto, o instituto 

da purgação da mora ao qual antevejo relevância em apontar o seu 

conceito, “in verbis”: “A purgação da mora é a faculdade processual de 

que dispõe o devedor fiduciante para manter o vínculo jurídico contratual 

com o credor fiduciário e a posse direta sobre o bem móvel, privilegiando, 

assim, o princípio da conservação dos contratos” (LUIZ, Diego Antônio 

Estival da Silva. Os aspectos históricos da alienação fiduciária em garantia 

de bem móvel e as hipóteses que infirmam a constituição em mora do 

devedor fiduciante à luz da jurisprudência. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 

XX, n. 164, set 2017). A despeito da controvérsia estabelecida em âmbito 

jurisprudencial acerca da existência ou inexistência do ‘instituto da 

purgação da mora’ diante da edição da Lei nº 10.931/2004, pelo fato de, 

atualmente, se exigir a comprovação do pagamento da integralidade da 

dívida pendente – prestações vencidas e vincendas –, é fato que, “in 

casu”, houve o rompimento do sinalagma contratual, ou seja, o dever de 

cumprimento pontual pelo devedor fiduciante com as obrigações 

contraídas, dando ensejo à exigibilidade integral das prestações 

pactuadas no negócio jurídico. É de se perceber, obviamente, a 

inexistência de ilegalidade no ato constritivo realizado por ocasião do 

cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão. Em razão disso, 

não há amparo legal a permitir o deferimento do depósito apenas do valor 

equivalente às parcelas vencidas, sob pena de afronta ao entendimento 

esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo de 

controvérsia nº 1.418.593-MS (2013/0381036-4). Ante o exposto e tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia – proposta 

pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra VALDEMIR SILVA 

CHAGAS, com resolução de mérito, nos termos do art. 3º, §1º, do 

Decreto-lei nº 911/69 c/c artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, o que faço para consolidar a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor, ora credor fiduciário. CONFIRMO 

definitivamente a liminar deferida (id. 15742032). PROCEDA-SE a exclusão 

da restrição à circulação do veículo apreendido (id. 15742035), por meio 

do sistema informatizado Renajud, nos termos do art. 3º, §9, do Decreto-lei 

911/69. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.850,00 

(dois mil, oitocentos e cinquenta reais), com base no art. 82, §2º, c/c art. 

85, §2º, incisos I a IV, ambos do NCPC. Dispensado o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE. Fica 

a parte requerida intimada a apresentar seus dados bancários para o 

levantamento da quantia depositada em juízo. Oportunamente, EXPEÇA-SE 

alvará, independentemente de nova conclusão. A seguir, REMETAM-SE os 
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autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 

13 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002004-44.2018.8.11.0013
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(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))
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VALDEMIR SILVA CHAGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002004-44.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RÉU: VALDEMIR SILVA 

CHAGAS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra VALDEMIR SILVA CHAGAS 

sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento, concedendo um crédito de R$ 21.211,58 (vinte e um mil 

duzentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), a ser pago em 17 

(dezessete) prestações de R$ 1.247,74 (um mil, duzentos e quarenta e 

sete reais e setenta e quatro centavos). Afirma que o veículo adquirido é 

da marca Toyota, Modelo: Hilux Cabine Dupla N.S, Chassi: 

8AJFY22G9E8015113, Placa: QBE8565, Renavam: 1009916324, PRATA, 

ano/modelo: 2014/2015. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 15/06/2018, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

21.833,32 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois 

centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo 

para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial 

que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. A liminar foi deferida (id. 15742032) e, 

consequentemente, efetivada no dia 10/10/2018 (id. 15893391 e 

15893392). Após ser citada, a parte requerida formulou o pedido de 

purgação da mora no dia 18/10/2018 para pagamento apenas das 

prestações vencidas, todavia, não juntou o comprovante de depósito 

judicial, neste momento. Na sequência, a parte requerida, no dia 

22/10/2018, formulou pedido de autorização judicial para depositar em 

juízo as prestações em atraso (id. 16057201), e, na data seguinte, em 

23/10/2018 (id. 16086525), comprovou o depósito das prestações 

vencidas, no valor de R$ 7.145,87 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais 

e oitenta e sete centavos). E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. Impõe-se, “in casu”, o julgamento antecipado do 

mérito, conforme o estado do processo, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. I. Da comprovação em mora do 

devedor fiduciante. “Ab initio”, dispõe o art. 3º, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei 

911/69: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 

2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. “Prima 

facie” verifico que o autor enviou uma notificação premonitória que foi 

entregue no dia 27 de agosto de 2018, no endereço contratual fornecido 

pela parte requerida (id. 15281511 – pág. 7), referente às parcelas com 

vencimento em 15/06/2018 e subsequentes, cada uma no valor R$ 

1.247,74 (mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro 

centavos). Pois bem. É sabido que a notificação extrajudicial é uma das 

modalidades permitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, à disposição 

do credor fiduciário, para viabilizar a comprovação da constituição em 

mora do devedor fiduciante, “ex vi” do disposto no art. 2º, §2º, do 

Decreto-lei nº 911/69. No caso ora em exame, impõe-se observar o fato 

de que o endereço para o qual foi encaminhada a carta registrada com 

aviso de recebimento é idêntico aquele indicado no contrato entabulado 

entre as partes. Diante de tal constatação, deve ser reputada válida e 

eficaz a finalidade perseguida pelo ato jurídico comprobatório da mora que 

tem por escopo dar ciência ao devedor fiduciante da existência da dívida 

contratual, salvo comprovação de prévia e inequívoca comunicação da 

alteração contratual relativo ao endereço da parte requerida, promovida 

por esta ao autor, o que inexiste na hipótese. Sobre o tema, cuja análise e 

fundamentação se encampa como luva ao caso dos autos, coloca pá de 

cal no assunto, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA QUE OS AUTOS FOSSEM 

INSTRUÍDOS COM COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO 

CONTRATUAL – VALIDADE – DEVER DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER 

MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. Deve 

ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor 

por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, 

sempre quando encaminhada para o endereço contratual. (Ap 

178352/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)” 

Em suma, impende destacar, a comprovação da mora restou plenamente 

demonstrada quando da propositura da ação. II. Da aplicação da teoria do 

adimplemento substancial. Inicialmente, ressalto que se encontra 

pacificado nos tribunais, inclusive no STJ, a inaplicabilidade da teoria do 

adimplemento substancial nas ações de busca e apreensão fundada em 

contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Neste sentido, 

pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – 

INAPLICABILIDADE NO CASO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUESTÃO 

PACIFICADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.622.555/MG, 

SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando evidenciada a mora, deve ser 

mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos 

contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. 

Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é 

facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à 

constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas 

vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o 

vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a 

rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69. (Ap 

121797/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)” 

O entendimento ora citado decorre, inclusive, de julgamento da 2ª seção 

do Superior Tribunal de Justiça (neste sentido: STJ. 2ª Seção. REsp 

1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 22/2/2017). Em razão disso, superada está a tese 

deduzida pela parte requerida quanto à incidência da teoria do 

adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária em 

garantia. III. Da pretensão de pagamento das prestações vencidas. 

Verifica-se, “ictu oculi”, que a dívida originária, isto é, antes do vencimento 

antecipado do contrato, era de R$ 3.968,15 (três mil, novecentos e 

sessenta e oito reais e quinze centavos). Contudo, com a mora e o 

inadimplemento das obrigações contratuais, o autor nada mais fez senão 

exercer, amparado no disposto previsto no art. 2ª, §3º da legislação de 

regência, a sua faculdade de considerar, de pleno direito, vencidas todas 

as demais obrigações contratuais. Neste raciocínio, todas as prestações 

do contrato passaram a ser exigíveis, ou seja, as vencidas (R$ 3.968,15) 

e vincendas (R$ 17.468,36). No caso ora em estudo, incumbia a parte 

requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, após a data da execução da liminar, 
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depositar em juízo a integralidade da dívida pendente, "independentemente 

de pedido de autorização", uma vez que a faculdade processual decorre 

"ex vi legis", segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, ou seja, R$ 21.833,32 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais 

e trinta e dois centavos), no entanto, não o fez. Isto é, portanto, o instituto 

da purgação da mora ao qual antevejo relevância em apontar o seu 

conceito, “in verbis”: “A purgação da mora é a faculdade processual de 

que dispõe o devedor fiduciante para manter o vínculo jurídico contratual 

com o credor fiduciário e a posse direta sobre o bem móvel, privilegiando, 

assim, o princípio da conservação dos contratos” (LUIZ, Diego Antônio 

Estival da Silva. Os aspectos históricos da alienação fiduciária em garantia 

de bem móvel e as hipóteses que infirmam a constituição em mora do 

devedor fiduciante à luz da jurisprudência. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 

XX, n. 164, set 2017). A despeito da controvérsia estabelecida em âmbito 

jurisprudencial acerca da existência ou inexistência do ‘instituto da 

purgação da mora’ diante da edição da Lei nº 10.931/2004, pelo fato de, 

atualmente, se exigir a comprovação do pagamento da integralidade da 

dívida pendente – prestações vencidas e vincendas –, é fato que, “in 

casu”, houve o rompimento do sinalagma contratual, ou seja, o dever de 

cumprimento pontual pelo devedor fiduciante com as obrigações 

contraídas, dando ensejo à exigibilidade integral das prestações 

pactuadas no negócio jurídico. É de se perceber, obviamente, a 

inexistência de ilegalidade no ato constritivo realizado por ocasião do 

cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão. Em razão disso, 

não há amparo legal a permitir o deferimento do depósito apenas do valor 

equivalente às parcelas vencidas, sob pena de afronta ao entendimento 

esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo de 

controvérsia nº 1.418.593-MS (2013/0381036-4). Ante o exposto e tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia – proposta 

pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra VALDEMIR SILVA 

CHAGAS, com resolução de mérito, nos termos do art. 3º, §1º, do 

Decreto-lei nº 911/69 c/c artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, o que faço para consolidar a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor, ora credor fiduciário. CONFIRMO 

definitivamente a liminar deferida (id. 15742032). PROCEDA-SE a exclusão 

da restrição à circulação do veículo apreendido (id. 15742035), por meio 

do sistema informatizado Renajud, nos termos do art. 3º, §9, do Decreto-lei 

911/69. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.850,00 

(dois mil, oitocentos e cinquenta reais), com base no art. 82, §2º, c/c art. 

85, §2º, incisos I a IV, ambos do NCPC. Dispensado o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE. Fica 

a parte requerida intimada a apresentar seus dados bancários para o 

levantamento da quantia depositada em juízo. Oportunamente, EXPEÇA-SE 

alvará, independentemente de nova conclusão. A seguir, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 

13 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de 

Direito
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Processo Número: 1002004-44.2018.8.11.0013
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VALDEMIR SILVA CHAGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002004-44.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RÉU: VALDEMIR SILVA 

CHAGAS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra VALDEMIR SILVA CHAGAS 

sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento, concedendo um crédito de R$ 21.211,58 (vinte e um mil 

duzentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), a ser pago em 17 

(dezessete) prestações de R$ 1.247,74 (um mil, duzentos e quarenta e 

sete reais e setenta e quatro centavos). Afirma que o veículo adquirido é 

da marca Toyota, Modelo: Hilux Cabine Dupla N.S, Chassi: 

8AJFY22G9E8015113, Placa: QBE8565, Renavam: 1009916324, PRATA, 

ano/modelo: 2014/2015. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 15/06/2018, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

21.833,32 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois 

centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo 

para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial 

que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. A liminar foi deferida (id. 15742032) e, 

consequentemente, efetivada no dia 10/10/2018 (id. 15893391 e 

15893392). Após ser citada, a parte requerida formulou o pedido de 

purgação da mora no dia 18/10/2018 para pagamento apenas das 

prestações vencidas, todavia, não juntou o comprovante de depósito 

judicial, neste momento. Na sequência, a parte requerida, no dia 

22/10/2018, formulou pedido de autorização judicial para depositar em 

juízo as prestações em atraso (id. 16057201), e, na data seguinte, em 

23/10/2018 (id. 16086525), comprovou o depósito das prestações 

vencidas, no valor de R$ 7.145,87 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais 

e oitenta e sete centavos). E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. Impõe-se, “in casu”, o julgamento antecipado do 

mérito, conforme o estado do processo, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. I. Da comprovação em mora do 

devedor fiduciante. “Ab initio”, dispõe o art. 3º, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei 

911/69: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 

2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. “Prima 

facie” verifico que o autor enviou uma notificação premonitória que foi 

entregue no dia 27 de agosto de 2018, no endereço contratual fornecido 

pela parte requerida (id. 15281511 – pág. 7), referente às parcelas com 

vencimento em 15/06/2018 e subsequentes, cada uma no valor R$ 

1.247,74 (mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro 

centavos). Pois bem. É sabido que a notificação extrajudicial é uma das 

modalidades permitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, à disposição 

do credor fiduciário, para viabilizar a comprovação da constituição em 

mora do devedor fiduciante, “ex vi” do disposto no art. 2º, §2º, do 

Decreto-lei nº 911/69. No caso ora em exame, impõe-se observar o fato 

de que o endereço para o qual foi encaminhada a carta registrada com 

aviso de recebimento é idêntico aquele indicado no contrato entabulado 

entre as partes. Diante de tal constatação, deve ser reputada válida e 

eficaz a finalidade perseguida pelo ato jurídico comprobatório da mora que 

tem por escopo dar ciência ao devedor fiduciante da existência da dívida 

contratual, salvo comprovação de prévia e inequívoca comunicação da 

alteração contratual relativo ao endereço da parte requerida, promovida 

por esta ao autor, o que inexiste na hipótese. Sobre o tema, cuja análise e 

fundamentação se encampa como luva ao caso dos autos, coloca pá de 

cal no assunto, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA QUE OS AUTOS FOSSEM 

INSTRUÍDOS COM COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO 

CONTRATUAL – VALIDADE – DEVER DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER 
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MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. Deve 

ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor 

por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, 

sempre quando encaminhada para o endereço contratual. (Ap 

178352/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)” 

Em suma, impende destacar, a comprovação da mora restou plenamente 

demonstrada quando da propositura da ação. II. Da aplicação da teoria do 

adimplemento substancial. Inicialmente, ressalto que se encontra 

pacificado nos tribunais, inclusive no STJ, a inaplicabilidade da teoria do 

adimplemento substancial nas ações de busca e apreensão fundada em 

contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Neste sentido, 

pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – 

INAPLICABILIDADE NO CASO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUESTÃO 

PACIFICADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.622.555/MG, 

SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando evidenciada a mora, deve ser 

mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos 

contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. 

Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é 

facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à 

constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas 

vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o 

vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a 

rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69. (Ap 

121797/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)” 

O entendimento ora citado decorre, inclusive, de julgamento da 2ª seção 

do Superior Tribunal de Justiça (neste sentido: STJ. 2ª Seção. REsp 

1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 22/2/2017). Em razão disso, superada está a tese 

deduzida pela parte requerida quanto à incidência da teoria do 

adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária em 

garantia. III. Da pretensão de pagamento das prestações vencidas. 

Verifica-se, “ictu oculi”, que a dívida originária, isto é, antes do vencimento 

antecipado do contrato, era de R$ 3.968,15 (três mil, novecentos e 

sessenta e oito reais e quinze centavos). Contudo, com a mora e o 

inadimplemento das obrigações contratuais, o autor nada mais fez senão 

exercer, amparado no disposto previsto no art. 2ª, §3º da legislação de 

regência, a sua faculdade de considerar, de pleno direito, vencidas todas 

as demais obrigações contratuais. Neste raciocínio, todas as prestações 

do contrato passaram a ser exigíveis, ou seja, as vencidas (R$ 3.968,15) 

e vincendas (R$ 17.468,36). No caso ora em estudo, incumbia a parte 

requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, após a data da execução da liminar, 

depositar em juízo a integralidade da dívida pendente, "independentemente 

de pedido de autorização", uma vez que a faculdade processual decorre 

"ex vi legis", segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, ou seja, R$ 21.833,32 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais 

e trinta e dois centavos), no entanto, não o fez. Isto é, portanto, o instituto 

da purgação da mora ao qual antevejo relevância em apontar o seu 

conceito, “in verbis”: “A purgação da mora é a faculdade processual de 

que dispõe o devedor fiduciante para manter o vínculo jurídico contratual 

com o credor fiduciário e a posse direta sobre o bem móvel, privilegiando, 

assim, o princípio da conservação dos contratos” (LUIZ, Diego Antônio 

Estival da Silva. Os aspectos históricos da alienação fiduciária em garantia 

de bem móvel e as hipóteses que infirmam a constituição em mora do 

devedor fiduciante à luz da jurisprudência. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 

XX, n. 164, set 2017). A despeito da controvérsia estabelecida em âmbito 

jurisprudencial acerca da existência ou inexistência do ‘instituto da 

purgação da mora’ diante da edição da Lei nº 10.931/2004, pelo fato de, 

atualmente, se exigir a comprovação do pagamento da integralidade da 

dívida pendente – prestações vencidas e vincendas –, é fato que, “in 

casu”, houve o rompimento do sinalagma contratual, ou seja, o dever de 

cumprimento pontual pelo devedor fiduciante com as obrigações 

contraídas, dando ensejo à exigibilidade integral das prestações 

pactuadas no negócio jurídico. É de se perceber, obviamente, a 

inexistência de ilegalidade no ato constritivo realizado por ocasião do 

cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão. Em razão disso, 

não há amparo legal a permitir o deferimento do depósito apenas do valor 

equivalente às parcelas vencidas, sob pena de afronta ao entendimento 

esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo de 

controvérsia nº 1.418.593-MS (2013/0381036-4). Ante o exposto e tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia – proposta 

pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra VALDEMIR SILVA 

CHAGAS, com resolução de mérito, nos termos do art. 3º, §1º, do 

Decreto-lei nº 911/69 c/c artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, o que faço para consolidar a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor, ora credor fiduciário. CONFIRMO 

definitivamente a liminar deferida (id. 15742032). PROCEDA-SE a exclusão 

da restrição à circulação do veículo apreendido (id. 15742035), por meio 

do sistema informatizado Renajud, nos termos do art. 3º, §9, do Decreto-lei 

911/69. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.850,00 

(dois mil, oitocentos e cinquenta reais), com base no art. 82, §2º, c/c art. 

85, §2º, incisos I a IV, ambos do NCPC. Dispensado o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE. Fica 

a parte requerida intimada a apresentar seus dados bancários para o 

levantamento da quantia depositada em juízo. Oportunamente, EXPEÇA-SE 

alvará, independentemente de nova conclusão. A seguir, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 

13 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002455-69.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROSIMAR CORDEIRO FERRAZ Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão, com pedido liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar a parte ré em mora. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69) ou, infrutífera tal tentativa, por meio de protesto do 

título. No entanto, apesar de o autor ter colacionado aos autos a 

notificação extrajudicial, verifico que a missiva enviada sequer foi enviada 

e entregue no endereço do contrato de financiamento que aparelha a 

presente demanda. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos o comprovante de 

recebimento da referida notificação no endereço do contrato ou, caso 

comprove que restou infrutífera, junte o instrumento de protesto, a fim de 

comprovar a constituição em mora da parte requerida, na forma do art. 

319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 13 de novembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 524 de 683



CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002647-02.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EVANILDO DE MELO Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, com pedido liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte ré em mora. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69) 

ou, infrutífera tal tentativa, por meio de protesto do título. No entanto, 

apesar de o autor ter colacionado aos autos a notificação extrajudicial, 

verifico que a missiva enviada não foi entregue no endereço do contrato 

de financiamento que aparelha a presente demanda. Assim, faculto ao 

autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos 

autos o comprovante de recebimento da referida notificação no endereço 

do contrato ou, alternativamente, o instrumento de protesto, a fim de 

comprovar a constituição em mora da parte requerida, na forma do art. 

319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, devendo, no mesmo 

prazo, comprovar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, 

devidamente vinculada nos autos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 13 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002652-24.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

CESAR ROBERTO MAZIERO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CESAR 

ROBERTO MAZIERO contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Narra a parte autora, em síntese, que formulou pedido administrativo 

para concessão de auxílio doença junto a Autarquia ré. Asseverou que o 

pleito formulado inicialmente foi deferido e posteriormente foi cessado. 

Diante disso, juntou aos autos os documentos comprobatórios do alegado, 

além da prova documental atestando a permanência da incapacidade para 

o exercício do trabalho, requerendo a concessão da tutela antecipada 

para determinar que a Autarquia ré restabeleça o benefício em questão. 

Ao final, propugnou pela confirmação da tutela de urgência e a conversão 

da pretensão inicial em aposentadoria por invalidez, condenando-se a 

Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E os autos vieram conclusos. É a 

suma do necessário, fundamento e decido. A teor do disposto no art. 300 

do Novo Código de Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pela reclamante a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese 

possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona 

com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até 

mesmo, o risco ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o 

efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento 

jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do 

direito alegado se consubstancia nos documentos carreados aos autos, 

bem como na informação de concessão do benefício na esfera 

administrativa, além da informação de cessação do mesmo ao término do 

prazo determinado. De outro vértice, o presente pronunciamento é não 

definitivo, haja vista que só é admissível quando não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser revista, reformada 

ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel Garcia Medina: “(...), o 

pronunciamento é provisório estável: provisório, porque qualquer das 

partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um pronunciamento judicial 

fundado em cognição exauriente, e estável, porque produz efeitos sem 

limite temporal (Direito Processual Civil Moderno, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, o perigo de dano é evidenciado 

pelo fato de ser, após o reconhecimento administrativo pela Autarquia ré, 

cessado a benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de 

prejudicar a fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os 

valores recebidos possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de 

dano. Sobre a matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado 

receio de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos 

da tutela, para que determinada a implantação do benefício de auxílio 

doença (TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. 

Órgão Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 

16 de setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” 

Como consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário 

se faz o restabelecimento do benefício de auxílio doença. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda, 

comprovado pela parte reclamante. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com 

fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR que a Autarquia ré, no prazo de 30 dias, restabeleça o 

auxílio doença em favor da parte autora, sob pena de incidir em multa 

diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC. I 

- INTIME-SE da tutela provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a 

Autarquia ré para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. II - Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de sua advogada, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. III - Em seguida, com o transcurso do prazo acima 

mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de 

compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). IV - Assim, 

ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 

3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, 

a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 225Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 450Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito. V - Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. VI – Com o laudo 
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pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). VII – Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. VIII - INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, 

via Diário da Justiça Eletrônico. IX - A propósito, CONCEDO a parte autora 

o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 13 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002000-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002000-07.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME EMBARGADO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. RECEBO a petição de id. 15382646 como 

emenda da inicial. Disciplina o Código de Processo Civil em seu art. 919, 

§1º, que os embargos à execução terão efeito suspensivo se 

comprovado os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente. No caso dos autos, o embargante não demonstrou a ocorrência 

de todos os requisitos elencados acima, motivo pelo qual RECEBO os 

embargos ofertados pela parte executada, sem atribuir-lhes, contudo, 

efeito suspensivo. Após, INTIME-SE o embargado, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, nos termos 

do inciso I do art. 920 do NCPC. Cumpridas as etapas acima, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 13 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002455-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR CORDEIRO FERRAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002455-69.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROSIMAR CORDEIRO FERRAZ Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão, com pedido liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar a parte ré em mora. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69) ou, infrutífera tal tentativa, por meio de protesto do 

título. No entanto, apesar de o autor ter colacionado aos autos a 

notificação extrajudicial, verifico que a missiva enviada sequer foi enviada 

e entregue no endereço do contrato de financiamento que aparelha a 

presente demanda. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos o comprovante de 

recebimento da referida notificação no endereço do contrato ou, caso 

comprove que restou infrutífera, junte o instrumento de protesto, a fim de 

comprovar a constituição em mora da parte requerida, na forma do art. 

319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 13 de novembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000625-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT0007877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DEMARCHI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000625-68.2018.8.11.0013 

EXEQUENTE: PAULO DA SILVA ARAUJO EXECUTADO: ALEXANDRE 

DEMARCHI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por PAULO 

DA SILVA ARAÚJO contra ALEXANDRE DEMARCHI. Afirmam as partes 

que firmaram acordo extrajudicial, requerendo a homologação do juízo, na 

forma da escritura pública de confissão de dívida de id. 16313978. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. Pois bem, 

considerando o teor do art. 487, III, “b”, do NCPC vislumbro que o feito 

deve ser homologado e a ação julgada extinta, com resolução do mérito, 

em razão da transação efetivada entre as partes. Desta forma, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado pelas partes (id. 

16313978) e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do NCPC. Com exceção ao protesto contra 

a alienação do imóvel objeto da Matrícula nº 14.869 – CRI de Pontes e 

Lacerda/MT, cujos efeitos permanecerão até que as partes comuniquem 

este juízo, oportunamente, DETERMINO a liberação das constrições 

realizadas nos autos, notadamente: I. OFICIANDO-SE ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Vila Bela da Santíssima Trindade, para excluir a 

averbação de registro de protesto contra alienação de bens sobre os 

imóveis de matrícula nº 500, 501, 652 e 320 (atual 3224). II. OFICIANDO-SE 

ao INDEA para informar o levantamento/exclusão da penhora decorrente 

dos presentes autos. III. A exclusão de restrição sobre veículo automotor 

de propriedade do executado, via RENAJUD (id. 13137922). IV. A penhora 

online, devendo os titulares dos valores bloqueados apresentarem seus 

dados bancários para o levantamento da quantia correspondente, cuja 

expedição de alvará fica desde logo deferida e será realizada 

independentemente de nova conclusão (id. 15350365). Eventuais custas 

remanescentes caberão aos executados e cada parte arcará com os 

honorários advocatícios de seus respectivos advogados. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE os 

requerentes, por meio de seu advogado, via DJE. Após, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Pontes 

e Lacerda, 13 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002004-44.2018.8.11.0013

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))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SILVA CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002004-44.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RÉU: VALDEMIR SILVA 

CHAGAS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra VALDEMIR SILVA CHAGAS 
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sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento, concedendo um crédito de R$ 21.211,58 (vinte e um mil 

duzentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), a ser pago em 17 

(dezessete) prestações de R$ 1.247,74 (um mil, duzentos e quarenta e 

sete reais e setenta e quatro centavos). Afirma que o veículo adquirido é 

da marca Toyota, Modelo: Hilux Cabine Dupla N.S, Chassi: 

8AJFY22G9E8015113, Placa: QBE8565, Renavam: 1009916324, PRATA, 

ano/modelo: 2014/2015. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 15/06/2018, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

21.833,32 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois 

centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo 

para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial 

que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. A liminar foi deferida (id. 15742032) e, 

consequentemente, efetivada no dia 10/10/2018 (id. 15893391 e 

15893392). Após ser citada, a parte requerida formulou o pedido de 

purgação da mora no dia 18/10/2018 para pagamento apenas das 

prestações vencidas, todavia, não juntou o comprovante de depósito 

judicial, neste momento. Na sequência, a parte requerida, no dia 

22/10/2018, formulou pedido de autorização judicial para depositar em 

juízo as prestações em atraso (id. 16057201), e, na data seguinte, em 

23/10/2018 (id. 16086525), comprovou o depósito das prestações 

vencidas, no valor de R$ 7.145,87 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais 

e oitenta e sete centavos). E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. Impõe-se, “in casu”, o julgamento antecipado do 

mérito, conforme o estado do processo, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. I. Da comprovação em mora do 

devedor fiduciante. “Ab initio”, dispõe o art. 3º, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei 

911/69: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 

2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. “Prima 

facie” verifico que o autor enviou uma notificação premonitória que foi 

entregue no dia 27 de agosto de 2018, no endereço contratual fornecido 

pela parte requerida (id. 15281511 – pág. 7), referente às parcelas com 

vencimento em 15/06/2018 e subsequentes, cada uma no valor R$ 

1.247,74 (mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro 

centavos). Pois bem. É sabido que a notificação extrajudicial é uma das 

modalidades permitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, à disposição 

do credor fiduciário, para viabilizar a comprovação da constituição em 

mora do devedor fiduciante, “ex vi” do disposto no art. 2º, §2º, do 

Decreto-lei nº 911/69. No caso ora em exame, impõe-se observar o fato 

de que o endereço para o qual foi encaminhada a carta registrada com 

aviso de recebimento é idêntico aquele indicado no contrato entabulado 

entre as partes. Diante de tal constatação, deve ser reputada válida e 

eficaz a finalidade perseguida pelo ato jurídico comprobatório da mora que 

tem por escopo dar ciência ao devedor fiduciante da existência da dívida 

contratual, salvo comprovação de prévia e inequívoca comunicação da 

alteração contratual relativo ao endereço da parte requerida, promovida 

por esta ao autor, o que inexiste na hipótese. Sobre o tema, cuja análise e 

fundamentação se encampa como luva ao caso dos autos, coloca pá de 

cal no assunto, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA QUE OS AUTOS FOSSEM 

INSTRUÍDOS COM COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO 

CONTRATUAL – VALIDADE – DEVER DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER 

MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. Deve 

ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor 

por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, 

sempre quando encaminhada para o endereço contratual. (Ap 

178352/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)” 

Em suma, impende destacar, a comprovação da mora restou plenamente 

demonstrada quando da propositura da ação. II. Da aplicação da teoria do 

adimplemento substancial. Inicialmente, ressalto que se encontra 

pacificado nos tribunais, inclusive no STJ, a inaplicabilidade da teoria do 

adimplemento substancial nas ações de busca e apreensão fundada em 

contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Neste sentido, 

pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – 

INAPLICABILIDADE NO CASO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUESTÃO 

PACIFICADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.622.555/MG, 

SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando evidenciada a mora, deve ser 

mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos 

contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. 

Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é 

facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à 

constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas 

vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o 

vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a 

rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69. (Ap 

121797/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)” 

O entendimento ora citado decorre, inclusive, de julgamento da 2ª seção 

do Superior Tribunal de Justiça (neste sentido: STJ. 2ª Seção. REsp 

1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 22/2/2017). Em razão disso, superada está a tese 

deduzida pela parte requerida quanto à incidência da teoria do 

adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária em 

garantia. III. Da pretensão de pagamento das prestações vencidas. 

Verifica-se, “ictu oculi”, que a dívida originária, isto é, antes do vencimento 

antecipado do contrato, era de R$ 3.968,15 (três mil, novecentos e 

sessenta e oito reais e quinze centavos). Contudo, com a mora e o 

inadimplemento das obrigações contratuais, o autor nada mais fez senão 

exercer, amparado no disposto previsto no art. 2ª, §3º da legislação de 

regência, a sua faculdade de considerar, de pleno direito, vencidas todas 

as demais obrigações contratuais. Neste raciocínio, todas as prestações 

do contrato passaram a ser exigíveis, ou seja, as vencidas (R$ 3.968,15) 

e vincendas (R$ 17.468,36). No caso ora em estudo, incumbia a parte 

requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, após a data da execução da liminar, 

depositar em juízo a integralidade da dívida pendente, "independentemente 

de pedido de autorização", uma vez que a faculdade processual decorre 

"ex vi legis", segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, ou seja, R$ 21.833,32 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais 

e trinta e dois centavos), no entanto, não o fez. Isto é, portanto, o instituto 

da purgação da mora ao qual antevejo relevância em apontar o seu 

conceito, “in verbis”: “A purgação da mora é a faculdade processual de 

que dispõe o devedor fiduciante para manter o vínculo jurídico contratual 

com o credor fiduciário e a posse direta sobre o bem móvel, privilegiando, 

assim, o princípio da conservação dos contratos” (LUIZ, Diego Antônio 

Estival da Silva. Os aspectos históricos da alienação fiduciária em garantia 

de bem móvel e as hipóteses que infirmam a constituição em mora do 

devedor fiduciante à luz da jurisprudência. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 

XX, n. 164, set 2017). A despeito da controvérsia estabelecida em âmbito 

jurisprudencial acerca da existência ou inexistência do ‘instituto da 

purgação da mora’ diante da edição da Lei nº 10.931/2004, pelo fato de, 

atualmente, se exigir a comprovação do pagamento da integralidade da 

dívida pendente – prestações vencidas e vincendas –, é fato que, “in 

casu”, houve o rompimento do sinalagma contratual, ou seja, o dever de 

cumprimento pontual pelo devedor fiduciante com as obrigações 

contraídas, dando ensejo à exigibilidade integral das prestações 

pactuadas no negócio jurídico. É de se perceber, obviamente, a 

inexistência de ilegalidade no ato constritivo realizado por ocasião do 

cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão. Em razão disso, 

não há amparo legal a permitir o deferimento do depósito apenas do valor 

equivalente às parcelas vencidas, sob pena de afronta ao entendimento 

esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo de 
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controvérsia nº 1.418.593-MS (2013/0381036-4). Ante o exposto e tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia – proposta 

pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra VALDEMIR SILVA 

CHAGAS, com resolução de mérito, nos termos do art. 3º, §1º, do 

Decreto-lei nº 911/69 c/c artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, o que faço para consolidar a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor, ora credor fiduciário. CONFIRMO 

definitivamente a liminar deferida (id. 15742032). PROCEDA-SE a exclusão 

da restrição à circulação do veículo apreendido (id. 15742035), por meio 

do sistema informatizado Renajud, nos termos do art. 3º, §9, do Decreto-lei 

911/69. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.850,00 

(dois mil, oitocentos e cinquenta reais), com base no art. 82, §2º, c/c art. 

85, §2º, incisos I a IV, ambos do NCPC. Dispensado o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE. Fica 

a parte requerida intimada a apresentar seus dados bancários para o 

levantamento da quantia depositada em juízo. Oportunamente, EXPEÇA-SE 

alvará, independentemente de nova conclusão. A seguir, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 

13 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002127-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

C DA ROCHA E MARTINS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM LEAL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ARLENE GARCIA LEAL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 12 de dezembro de 2018 às 14h30min. Caso a parte promovida 

não quite o débito.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-54.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSA LAIANNY DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte Requerente, via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para Audiência 

de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 22/01/2019, às 10:00 horas no 

CEJUSC, Poxoréu MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000525-13.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA INACIO DE FREITAS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA OAB - MT0019713A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Inicialmente, destaco, ser improvável a 

obtenção conciliação, até porque as partes não se manifestaram neste 

sentido, passo então, autorizada pelo art. 357, do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. No mais, o processo está em 

ordem. Não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades para 

sanar, DECLARO saneado o processo. FIXO como ponto controvertido a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de provas testemunhal, 

depoimento pessoal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão. DESIGNO a data de 05 de fevereiro 

de 2019, às 15h30min, para realização da audiência de instrução. Nos 

termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos advogados 

para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as 

tragam no dia e hora designadas, independente de prévia intimação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 07 de novembro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 09/2018/DF. O Excelentíssimo Senhor Doutor Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca 

de São José do Rio Claro do Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 19/2014/CM, de 

02/07/2014, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas 

áreas de Fisioterapia e Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras 

estabelecidas neste edital, RETIFICAR, os ITENS 3 E 4 do Edital 08/2018-DF 

– para fazer constar que: " O processo de seleção dos candidatos 

inscritos será realizado por meio de análise de currículo, efetuado pela 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo do Foro e não por provas, 

conforme o Item 7 do Edital 08/2018-DF".

São José do Rio Claro/MT, 12 de novembro de 2018. Luis Felipe Lara de 

Souza Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

EDITAL N. 10/2018/DF. O Excelentíssimo Senhor Doutor Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca 

de São José do Rio Claro do Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 06/2014/CM, de 

07/03/2014, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas 

áreas de Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras 

estabelecidas neste edital, RETIFICAR, os ITENS 3 E 4 do Edital 07/2018-DF 

– para fazer constar que: " O processo de seleção dos candidatos 

inscritos será realizado por meio de análise de currículo, efetuado pela 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo do Foro e não por provas, 

conforme o Item 7 do Edital 07/2018-DF". São José do Rio Claro/MT, 12 de 

novembro de 2018. Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 244 Nr: 33-84.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ABREU DIAS, IZABEL 

APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 
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OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

penhora bacenjud de fls. 243/245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64879 Nr: 1607-10.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

correspondência de fls. 113v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62831 Nr: 514-12.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE PAULA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 CERTIDÃO

 Intimo o (a) nobre advogado (a), Dr. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ, 

para que tome ciência do desarquivamento dos autos, haja vista tê-lo 

solicitado às fls. 356, para extração de cópias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24864 Nr: 2103-83.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, 

ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, LUIZ CARLOS TICIANELLI, 

IZELIA TICIANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383, EDUARDO HENRIQUE PECZEK CALVARIO - 

OAB:22437/0, ROBERTO MORETH - OAB:DF/22.580, SERGIO DRESSLER 

BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. EDUARDO HENRIQUE PECZEK CALVARIO, na 

qualidade de advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os 

autos citados, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80084 Nr: 1599-62.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON COLI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BONONI, MARIA LUCIA ROGONI BONONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS MATIAS 

OLDAKOWSKI - OAB:90732, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK YURIO YAMANAKA - 

OAB:OAB PR 31.935

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. MICHELE ACOSTA SILVA, na qualidade de 

advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70669 Nr: 1495-07.2017.811.0033

 AÇÃO: Incidente de Falsidade->Incidentes->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS ANJOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA - 

OAB:11.810/MT

 3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente incidente de 

falsidade para declarar como autênticos os documentos de fls. 

2.873/2.889 e fls. 3.078/3.098 dos autos da Ação Penal Publica 

Incondicionada nº 1822-54.2014.811.0033, Código 56319, em trâmite na 

Primeira Vara desta Comarca.Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, traslade-se cópia do laudo pericial de fls. 51/62 e 

desta decisão para a Ação Penal nº 1822-54.2014.811.0033, Código 

56319, e, em seguida, arquive-se.Ciência ao Ministério Público.Publicada 

com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 

317, § 4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro, 13 de 

novembro de 2018.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz de Direito Titular da 2ª 

Vara de São José do Rio Claro,em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65639 Nr: 2085-18.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS, AMELIA JUNCO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO, 

MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, JOSE VALTER 

JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON ALEXANDRE 

MOREIRA NUNES - OAB:16206

 Vistos em correiçãoÉ o relato do essencial. Fundamento e decido.2. 

Indefiro, desde logo, os pedidos de exercício de juízo de retratação e 

análise da falta de interesse de agir da parte apelante, ora, requerida, 

Maria Cristina Queiroz Orlanda Junqueira, formulada pela parte autora, na 

petição de fls. 452/455, ante a perda seu objeto, conforme se depreende 

do teor do acordão de fls. 442/445-verso.3. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) dos Requerentes para, em 10 (dez) dias, cumprir o 

dispositivo inscrito no acórdão de fls. 442/445-verso-TJMT [determinar o 

retorno dos autos a origem e intimar os autores para nova correção da 

inicial quanto a atribuição do valor da causa].4. Esgotado o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pleitos inscritos na petição de fls. 452/455.5. 

Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76539 Nr: 4000-68.2017.811.0033

 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): PAULO SERGIO CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 (b) Após, intime-se o autor, através de seu advogado, via DJE, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a baixa do gravame constante 
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no veículo objeto da demanda, bem como postule o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8379 Nr: 119-64.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MATEUS CRIVELETTO, SONIA MARIA PAHIM 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA 477 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:4.737

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, ante a perda superveniente do interesse de agir dos 

autores.Condeno os requerentes ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios ao(a/s) advogado(a/s) da parte 

requerida, verba essa que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, 

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.Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquive-se, 

com as anotações e baixas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema 

Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62161 Nr: 186-82.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELY FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72489 Nr: 2366-37.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTOX S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16728-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO HENRIQUE 

STOEBERL - OAB:5792/PR

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, ante a perda superveniente do interesse de agir.Condeno o 

Embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios ao(a/s) advogado(a/s) da parte requerida, verba 

essa que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, 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.Traslade-se cópia desta sentença para o processo 

executivo nº 1219-25.2007.811.0033, Código 19432, em apenso.Preclusa 

a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquive-se, com as anotações e baixas de estilo.Publicada com a inserção 

no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, 

CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77679 Nr: 509-19.2018.811.0033

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSMDO, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 484-79.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PEREIRA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO DE ALCANTARA 

JUNIOR - OAB:12001/MT, RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - 

OAB:11240/MT

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas, nos 

termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º do CPC. Expeça-se 

alvará de levantamento dos valores depositados às fls. 

18/27v/28/30/31v/32v/33 nas contas informadas na petição de fls. 35/36, 

correspondentes às do município credor e do procurador jurídico 

municipal.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e 

baixas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63930 Nr: 1112-63.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONE DAMEDA LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, o patrono da autora, e pessoalmente o requerido 

para que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63112 Nr: 658-83.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA STEFANES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, o patrono da autora, e pessoalmente o requerido 

para que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74244 Nr: 3041-97.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON SAID NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos em correição.1. DETERMINO a conversão da sanção restritiva de 

direitos em privativa de liberdade (guia de fls. 1.074), nos termos do art. 

111 da Lei n 7.210/84 (LEP), pois, consta dos autos que o recuperando 

ostenta outras 3 (três) reprimendas em modo execucional mais rigoroso 

[guias de fls. 1.238, 1.288v e 1.123 – restritivas de liberdade], do que 

aquele estabelecido na guia de fls. 1.074 (restritiva de direitos), de modo 

que a conservação das penas restritivas de direitos aconteceria 

tão-somente no caso da existência de sanções de mesma natureza ou 

que fossem compatíveis entre si, o que não se constata na hipótese em 

comento.Homologo, por isso, os cálculos de fl. 1.240, ratificando a 

unificação das penas descritas nas guias (i) de fls. 1.238; (ii) de fl. 

1.288v; (iii) de fl. 1.123 e (iv) de fl. 1.074.2. Cumpra a Secretaria Judiciária 

as seguintes providências:a)CIÊNCIA ao Ministério Público.b)INTIME-SE o 

recuperando, por meio de sua defesa técnica, via DJe, do teor da 

presente decisão.c)PERMANEÇAM os autos em cartório para fiscalização 

do cumprimento da pena (término da pena: 12.11.2039) e a data para o 

próximo benefício (progressão de regime: 23.02.2019).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52585 Nr: 1929-35.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006-B/MT

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Anote-se que as intimações da parte exequente devem ser realizadas 

em nome do advogado Jorge Luis Zanon, OAB/MT 9.975-A, conforme 

requerido à fl. 191.

b) Intime-se o exequente, através de seu advogado, via DJE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, postulando o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

2. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 354 Nr: 170-66.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÉLCIO JOSÉ ZENNI - 

OAB:3,313/PR, ALESSANDRO S. V. ZENNI - OAB:18,554-PR, DONIZETTE 

SIMÕES - OAB:12,187/PR

 Vistos etc.

1. Analisando a planilha de cálculos apresentada pelo exequente, possível 

verificar esta se encontra com dados omitidos, em virtude da sua 

amplitude diante da impressão em folha A4, o que dificulta, inclusiv e, a 

apuração do valor a ser pesquisado junto ao Sistema BacenJud.

Assim, intime-se o exequente para que, prazo de 15 (quinze) dias, traga 

aos autos planilha completa dos cálculos exequendos.

 2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55469 Nr: 1161-75.2014.811.0033

 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: CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:187.329/SP, CELSO MARCON - OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando que o processo encontra-se sentenciado, inclusive com 

trânsito em julgado, resta prejudicado o pedido de desistência da ação 

formulado às fls. 40/41.

2. Assim, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52915 Nr: 2323-42.2013.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ABLAIR ZANDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CERVANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848/MT, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 494, do CPC, REVOGO DE 

OFÍCIO a sentença de fls. 49/50 que, inadvertidamente, extinguiu este feito 

sem apreciação do mérito, porque fundada em erro material (premissa 

equivocada), e determino o regular curso deste processo.Traslade-se 

cópia desta decisão para o processo execut ivo nº 

1002-69.2013.811.0033, Código 51799, mantendo os feitos 

apensos.Certifique-se a Secretaria Judiciária o porquê da não juntada da 

petição fls. 102/102-verso antes da prolação da sentença de fls. 

49/50.Intimem-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos litigantes do inteiro 

teor desta decisão, bem como para, em 10 (dez) dias, manifestarem-se 

nos autos, requerente o que entender de direito para o regular trâmite 

deste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78757 Nr: 926-69.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GARCIA KRANSCZAK, ANILDO GARCIA 

KRANSCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR JOSE KAEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado pelos Embargantes à fl. 

26, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento das custas.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e, em seguida, 

retornem conclusos.

3. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26690 Nr: 563-63.2010.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MATEUS CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT, ERIKA SANCHES CASATI - OAB:9422/MT, NAIARA DIAS 

FIUZA - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A
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 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60141 Nr: 1527-80.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, MARIA CRISTINA 

DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, ANDRE DE ALMEIDA VILELA, 

ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON LUIZ DA SILVA, RUBENS DIAS, JOSE 

LUIZ DA SILVA, YUKIO HIRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O, NILSON DA SILVA - OAB:268677/SP

 Vistos etc.

1. Intimem-se os exequentes, através de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da impugnação e 

documentos juntados às fls. 564/679.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53202 Nr: 2659-46.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUNTER WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA MULLER - OAB:18.308

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 147/148 [suspensão da execução], formulado 

pela parte executada, porque o resultado negativo de bloqueio “on line” de 

fls. 143/144 (Bacenjud), por si, não implica no esgotamento de todos os 

meios de satisfação do crédito exequendo, tampouco aduz a inexistência 

de outros bens passives de penhora. Ademais, o credor rechaçou 

expressamente tal reclamo (fl. 151/152), a revelar que não se conforme 

com a imediata suspensão deste processo executivo.

2. INDEFIRO o pedido de fls. 151/152 [penhora imóvel de pessoa jurídica], 

pois o credor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem 

imóvel a ser penhorado é de propriedade de Global Ferramentas, 

tampouco apresentou documentação apta a configurar o vínculo societário 

de Gunter Waldow com a empresa Global Ferramentas.

3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE as partes, por meio seus advogados constituídos, via DJe, 

do teor da presente decisão, devendo o credor, em 15 (quinze) dias úteis, 

requerer o que entender de direito para o regular trâmite desta execução.

b) Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 5661 Nr: 118-79.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA 477 LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO, SÔNIA MARIA 

FERREIRA, WALTER TRABACHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA 

- OAB:9089/MT, JEAN LUIZ TEIXEIRA - OAB:4.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT, FILIPE BRUNO DOS SANTOS - OAB:17327, MARÇAL 

YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 4. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação, para 

determinar aos Requeridos que restituam a Requerente o imóvel descrito 

na exordial (sendo 475 hectares da área 01, 390 hectares da área 03 e 

384 hectares da área 04, de posse dos requeridos Milton Mateus 

Criveletto e Sônia Maria Ferreira e, 600 hectares da área 02, de posse do 

requerido Walter Trabachin), na parte em que ocupam, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão. Por 

consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, forte 

no artigo 203, § 1º, do CPC/2015.Condeno os requeridos ao pagamento 

das custas e despesas processuais, porque a requerente sucumbiu em 

parte mínima, hipótese em que a parte adversa, no caso os requeridos, 

respondem por inteiro pelas verbas sucumbenciais, a teor do artigo 86, 

parágrafo único, do CPC. Condeno, por isso, os requeridos igualmente ao 

pagamento de honorários advocatícios ao(s) patrono(a/s) da parte autora, 

os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 

85, § 2º, do CPC, 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.Transitada esta em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.Publicada com a 

inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69923 Nr: 1075-02.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A fim de facilitar a realização dos trabalhos periciais, cópia dos 

laudos e exames médicos que acompanharam o pedido inicial e os 

quesitos do juízo deverão ser encaminhados ao douto profissional.3. 

Quanto à informação de cessação injustificada do benefício concedido à 

autora através de tutela de urgência, não obstante a manifestação da 

autarquia ré quanto à determinação para reativação do benefício 

concedido à autora (fl. 82), não logrou demonstrar o efetivo cumprimento 

da decisão de fl. 80.4. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências:a)Intime-se a Autarquia requerida para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, reimplantar o benefício à parte Requerente, em 

razão de inexistir neste caderno processual prova do seu cumprimento, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) após o décimo primeiro dia. Atente-se a secretaria para o local que 

deve ser dirigida a intimação, informado no último parágrafo da petição de 

fl. 82.b)Proceda-se com cadastramento do profissional médico nomeado e 

o intime da nomeação.c)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte 

autora sobre o teor da presente decisão.d)Intime-se também o Instituto 

Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei 

nº 10.910/2004).e)Após, intime-se o perito médico para que agende data 

para realização da perícia, intimando-se as partes, em seguida, da data 

designada, observando-se que os quesitos formulados pelas partes, bem 

como cópia dos laudos e relatórios médicos que instruíram o pedido inicial 

deverão ser encaminhados ao médico perito.f)Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes (a autora, via DJE e o réu, por remessa dos autos) 

para se manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos prazos 

legais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-27.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE LIMA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000281-27.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ANDERSON DE 

LIMA CANDIDO REQUERIDO: OI S.A. DESPACHO Visto, Compulsando os 

autos, verifico que a inicial não esta instruída com os documentos 

indispensável a propositura da ação, máxime quanto ao instrumento 

procuratório. Com efeito, intime-se a parte autora para emende a inicial, 

regularizando a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, do Código 

de Processo Civil. Transcorrido o prazo, certifique-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 21 de julho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010048-58.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE JUSTINO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE SCHWINGEL OAB - MT0008957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Tendo em os 

princípios norteadores do Juizado Especial; bem como liminar proferida no 

feito e sentença judicial transitada em julgado, nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar o patrono da requerida, para 

no prazo de 15 (quinze dias) retirar o nome da autora/exequente do SCR – 

Sistema de Informação de Crédito, e do SPC/SERASA, sob pena de 

majoração da multa já aplicada, bem como maifestar-se quanto os 

documentos acostados nos presentes autos. VILA RICA, 13 de novembro 

de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - 

MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010048-58.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE JUSTINO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE SCHWINGEL OAB - MT0008957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Tendo em os princípios norteadores do Juizado 

Especial; bem como liminar proferida no feito e sentença judicial transitada 

em julgado, nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar o patrono da requerida, para no prazo de 15 (quinze dias) retirar 

o nome da autora/exequente do SCR – Sistema de Informação de Crédito, 

e do SPC/SERASA, sob pena de majoração da multa já aplicada, bem como 

maifestar-se quanto os documentos acostados nos presentes autos. VILA 

RICA, 13 de novembro de 2018.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50889 Nr: 2499-73.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 Código nº: 50889

DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

imprescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 16/01/2019 às 14h30min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33113 Nr: 1517-98.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildo Bernardino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51165 Nr: 2599-28.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weider Eurico de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem sobre o laudo 

médico pericial de REF. 35.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51335 Nr: 2661-68.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Rarini de Oliveira Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47340 Nr: 625-53.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neulaides Nascimentos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46407 Nr: 234-98.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Job Alves Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31535 Nr: 1546-85.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Marinha da Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53643 Nr: 241-56.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorceli Silva Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50369 Nr: 2305-73.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE EUSEBIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51486 Nr: 2722-26.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54171 Nr: 425-12.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Rodrigues de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52354 Nr: 2948-31.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 
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DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34745 Nr: 755-48.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Fruhauf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49862 Nr: 2025-05.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA ALVES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51179 Nr: 2608-87.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51425 Nr: 2708-42.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenair Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12820 Nr: 44-82.2010.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Müller, Iloíde Augusta Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:MT - 1938-A, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT

 Vistos em correição.

Sobre a caução apresentada pelo executado (fls.165/186), manifeste-se o 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Às providências.

 Alto Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9657 Nr: 400-48.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes, tendo em vista a 

juntada do cálculo da contadoria do Juízo(fls.666/668), para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5851 Nr: 884-68.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francisco Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para dar vista 

dos autos, tendo em vista a manifestação da contadora do 

juízo(fls.154/155), para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35707 Nr: 1438-85.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anselmo Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9.975-A

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Quanto ao pleito de ref. 39, INDEFIRO, porquanto às preliminares 

aventadas na Impugnação aos Embargos à Execução (ref. 21) em caso de 

não conciliação entre as partes, serão devidamente analisadas quando do 

saneamento do processo, e que por ora não impedem a realização da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada.

 Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46994 Nr: 514-69.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Tomaz Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34612 Nr: 639-42.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DOS SANTOS VASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45384 Nr: 1768-14.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38803 Nr: 770-80.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:62.563/RS, GISIANE MACHADO DA SILVEIRA - 

OAB:82.567/RS, VICENTE TESTON MACHADO - OAB:84.999/RS

 DECISÃO.

 Vistos em correição.

Trata-se de PEDIDO DE ADMISSÃO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 

formulado por JOAQUIM DA SILVA CASTRO e MARLY FRANCISCA DE 

FREITAS, genitores da vítima JANAINE FREITAS DE CASTRO, por 

intermédio de advogado constituído.

 O Ministério Público à ref. 50 se manifestou pelo deferimento da 

habilitação dos requerentes como assistentes de acusação.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que os representantes da vítima JANAINE 

FREITAS DE CASTRO, requerem o deferimento do pedido de admissão 

como assistentes de acusação nos 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 presentes autos.

Posto isso, em consonância ao parecer ministerial de ref. 50, ADMITO a 

habilitação de JOAQUIM DA SILVA CASTRO e MARLY FRANCISCA DE 

FREITAS como assistentes de acusação nos autos desta ação penal, 

podendo realizarem os atos contidos no art. 271 do CPP, e devendo os 

mesmos serem intimados de todos os atos do processo.

No mais aguarde-se a realização da audiência anteriormente aprazada.

Intimem-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41854 Nr: 286-31.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARLENE ANA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, Julgo extinto o processo com resolução do mérito, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o Instituto réu a 

pagar a parte autora, o benefício de auxilio acidente que corresponderá a 

cinquenta por cento do salário de benefício, desde a cessação do 

benefício de auxilio doença que vinha recebendo, ou seja, 29/09/2011, nos 

termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, respeitada a prescrição quinquenal. 

As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, acrescida de juros 

e correção monetária. Os juros legais são devidos a partir da citação. A 

atualização monetária pelo (IPCA-E), juros monetários pelos índices da 

caderneta de poupança. Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, 

para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata 

implantação do benefício de auxílio acidente à parte autora, no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa. Condeno o 

Instituto réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de 

acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados 

aos acréscimos legais a partir da presente data. Como o valor da 

condenação é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o 

reexame necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do 

C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.____________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41831 Nr: 276-84.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, Julgo extinto o processo com resolução do mérito, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o Instituto réu a 

pagar a parte autora, o benefício de auxilio acidente que corresponderá a 

cinquenta por cento do salário de benefício, desde a posterior a cessação 

do benefício de auxílio doença, ou seja, 29.09.2011. As prestações em 
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atraso serão pagas de uma só vez, acrescida de juros e correção 

monetária. Os juros legais são devidos a partir da citação Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação do benefício de 

auxílio acidente à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s  d e 

praxe.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58890 Nr: 2026-53.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VASCO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENISA PINCHEMEL CERQUEIRA 

DE SOUZA - OAB:OAB-GO 25987, EUGENIO FREITAS CERQUEIRA - 

OAB:OAB-GO 35402, GABRIELA ARANTES COSTA CERQUEIRA - 

OAB:OAB-GO 397369, SHEYLA CRITINA GOMES ARANTES - 

OAB:OAB-GO 28974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Nos termos da CNGC, bem ainda a Resolução 113/2010-CNJ, IMPULSIONO 

os autos primeiramente à defesa para que se manifeste sobre o cálculo de 

pena de REF. 6, com previsão de benefícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35486 Nr: 1325-34.2014.811.0035

 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, ÁLIF 

GIOVANI DE SOUZA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que colacione aos autos 03 (três) 

orçamentos referentes ao procedimento cirúrgico denominado 

eletrofisiologia cardíaca a ser realizado.

Após, conclusos com urgência.

Às providências.

Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37472 Nr: 267-59.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

desarquivamento, no prazo legal, sob pena de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5512 Nr: 662-03.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Brandão Crisóstomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para dar vista 

dos autos, tendo em vista a atualização do cálculo(fls.206/210), para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42121 Nr: 430-05.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO ANDROPOU DA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO O feito ao patrono da parte requerida 

para que a apresente na solenidade aprazada tendo em vista a 

impossibilidade de intimação pelo Juízo(Ref.38)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53288 Nr: 88-23.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauriene Barcarolo Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16.579/GO

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por LAURIENE 

BARCAROLO BEZERRA em face de HOSPITAL DAS CLINICAS DE 

MINEIROS LTDA.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Dispõe o art. 524 do CPC que o requerimento de execução deverá ser 

instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, bem 

como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos 

eventuais descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu representante legal, para efetuar o 

pagamento dos valores exequendos, atualizados em R$ 9.251,59 (nove mil 

duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor 

atualizado da dívida e 10% a título de honorários advocatícios, a teor do 

que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 
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de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42097 Nr: 414-51.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmita Alves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, Julgo extinto o processo com resolução do mérito, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o Instituto réu a 

pagar a parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da 

citação, tudo de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.213/91. As 

prestações em atraso serão pagas de uma só vez, acrescida de juros e 

correção monetária. Os juros legais são devidos a partir da citação 

Correção monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas 

na forma prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. 

STF quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. 

Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação do 

benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora, no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa. Condeno o 

Instituto réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de 

acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados 

aos acréscimos legais a partir da presente data. Como o valor da 

condenação é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o 

reexame necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do 

C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.____________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46940 Nr: 498-18.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Fidêncio Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 46940DECISÃOVistos Em correição.Considerando a necessidade de 

produção de prova oral no caso em apreço, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23/01/2019, às 14h00min, justificando 

desde já o apontamento de solenidade de forma dilargada no reduzido 

número de servidores. Intimem-se as partes para apresentarem o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, informando 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 (art. 450 do NCPC).Nos 

termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do NCPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50834 Nr: 143-69.2016.811.0026

 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: Paulina Fiuza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane de Souza Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tobias Chaves da Silva 

- OAB:21822/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

Requerida, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, 

da audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 17/12/2018, 

às 14h, a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2650 Nr: 110-75.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Galvão Rocha, Elita Teixeira Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULHER KOENIG - OAB:22.819, Gustavo 

Amado Pissini - OAB:13.842-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:2875

 INTIMO os advogados da parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar o recolhimento das custas processuais referente à 

distribuição da CARTA PRECATÓRIA, a ser distribuída na comarca de 

TANGARÁ DA SERRA/MT. Informo, que as guias poderão ser impressas 

no site do TJMT, a saber: www.tjmt.jus.br – opção guias, encaminhando 

devidamente quitadas a esta secretaria para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40374 Nr: 182-08.2012.811.0026

 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): Gleiziane Pereira Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22.786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72235 Nr: 3673-13.2018.811.0026

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYKEL QUINTEIRO DUARTE 

AMORIM - OAB:21538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 17/12/2018, às 

13h., a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67845 Nr: 1499-31.2018.811.0026

 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: João Evangelista Pinheiro de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160135

 Intimo as partes por meio dos seus patronos legalmente constituídos para 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 18/12/2018 às 

14:30 horas, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67282 Nr: 1214-38.2018.811.0026

 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: VCdSS, JPBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O, JENNIFER SANTANA ROCHA DOURADO - OAB:23618/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de homologação de acordo extrajudicial de guarda, 

visitas e alimentos ajuizada por VANESSA CAROLINE DE SOUZA SILVA e 

JOÃO PAULO BRACELAR PEREIRA em benefício da infante Maria Clara de 

Souza Bracelar.

Com a inicial (fls. 01/04), vieram os documentos às fls. 05/17.

Instado a manifestar, opinou o Ministério Público pela homologação do 

acordo, todavia pleiteando, também, a realização de estudo psicossocial 

(fls. 38/39).

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Compulsando os autos, constato que é caso de julgamento, com 

resolução do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendedores, eis que devidamente representados pela mesma 

causídica, de sorte que não vejo óbice em julgar procedente a ação, para 

homologar o acordo formulado e, por consequência, extinguir o feito.

Frise-se que não se constata qualquer prejuízo ao infante, notadamente 

quando seus interesses estão sendo devidamente atendidos.

Ademais não vislumbro situação fática apta a ensejar a realização de 

acompanhamento pela equipe interdisciplinar do juízo eis que não há 

indícios de situação de risco e/ou qualquer outra suspeita da necessidade 

da medida.

O simples fato de a menor residir, ora com o genitor e ora com a genitora, 

não enseja o acompanhamento da equipe deste juízo, notadamente 

quando os pais, ora acordantes, são plenos detentores do poder familiar.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o 

acordo extrajudicial de págs. 01/04, passando a fazer parte integrante 

desta sentença.

 Sem taxas nem custas eis que defiro os benefícios da justiça gratuita.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com 

baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a 

intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45116 Nr: 992-12.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 3. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

fins de dar PROCEDÊNCIA ao pedido de reconhecimento da paternidade e 

julgar EXTINTO o pedido de fixação de alimentos por perda do objeto. 

Considerando os serviços prestados, arbitro o equivalente a 01 (um) URH 

a ser suportado pela Fazenda Pública ao advogado Dr. Elias Bernardo 

Souza. Sem custas e nem honorários.DECLARO PUBLICADA a sentença 

com a entrega dos autos em Cartório. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE as partes. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério PúblicoCUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000489-32.2018.8.11.0026

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:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA (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. 1000489-32.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$768.27 POLO ATIVO: Nome: E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 324, LOJA, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: RODRIGO TOBIAS CHAVES 

DA SILVA Endereço: rua Venezuela, 67, vila rica, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a 

Secretaria do Juizado Especial para retirar a certidão premonitória, 

conforme determinado na decisão retro. ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-80.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JENAINA SMITH SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 539 de 683



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000447-80.2018.8.11.0026 Valor da causa: $12,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JENAINA SMITH SOARES 

Endereço: RUA OSCAR JOSET S/N, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 Senhor(a): JENAINA SMITH SOARES 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: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 23/01/2019 

Hora: 13:20. ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ALVES DE OLIVEIRA QUINTEIRO (REQUERIDO)

JHENIFFER KAROLAINE DE OLIVEIRA QUINTEIRO 05647616135 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/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. 1000026-90.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$8,690.00 POLO ATIVO: Nome: JOELSON LOPES DOS SANTOS Endereço: 

Av. Castelo Branco, São Matheus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: GISELE ALVES DE OLIVEIRA QUINTEIRO 

Endereço: Rua Presidente Vargas, 539, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 Nome: JHENIFFER KAROLAINE DE OLIVEIRA QUINTEIRO 

05647616135 Endereço: PREFEITO CAIO, 375-E, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENT, acima qualificada, 

através dos seus advogados, acerca da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 18 de fevereiro de 2018, às 13h30min e, 

para que, caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando sobre a 

necessidade de intimação ou se o apresentante do rol se compromete a 

trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §2º, CPC). 

ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ALVES DE OLIVEIRA QUINTEIRO (REQUERIDO)

JHENIFFER KAROLAINE DE OLIVEIRA QUINTEIRO 05647616135 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/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. 1000026-90.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$8,690.00 POLO ATIVO: Nome: JOELSON LOPES DOS SANTOS Endereço: 

Av. Castelo Branco, São Matheus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: GISELE ALVES DE OLIVEIRA QUINTEIRO 

Endereço: Rua Presidente Vargas, 539, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 Nome: JHENIFFER KAROLAINE DE OLIVEIRA QUINTEIRO 

05647616135 Endereço: PREFEITO CAIO, 375-E, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, 

através dos seus advogados, acerca da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 18 de fevereiro de 2018, às 13h30min e, 

para que, caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando sobre a 

necessidade de intimação ou se o apresentante do rol se compromete a 

trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §2º, CPC). 

ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-77.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. DA FONSECA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCAPE TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO OAB - SP212923 (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. 8010051-77.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: M. L. DA FONSECA & CIA LTDA - ME 

Endereço: Avenida CASTELO BRANCO, S/N, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: SCAPE TRIANGULO 

DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA Endereço: Rua LUIZ ANTONIO DE 

FIGUEIREDO, 45/55, 45/55, SALA 01 E 02, JARDIM PETROPOLIS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78070-090 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, na 

pessoa dos advogados, para que esclareça, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, se pretende a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena 

de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 

ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-77.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. DA FONSECA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCAPE TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO OAB - SP212923 (ADVOGADO(A))
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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. 8010051-77.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: M. L. DA FONSECA & CIA LTDA - ME 

Endereço: Avenida CASTELO BRANCO, S/N, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: SCAPE TRIANGULO 

DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA Endereço: Rua LUIZ ANTONIO DE 

FIGUEIREDO, 45/55, 45/55, SALA 01 E 02, JARDIM PETROPOLIS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78070-090 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, na 

pessoa dos advogados, para que esclareça, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, se pretende a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena 

de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 

ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010128-86.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA NADJA MATIAS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(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. 

8010128-86.2017.8.11.0026 Valor da causa: $8,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: Rua VIA 

SEP/NORTE,, 100, , Q.504, BL. A, ED.ANA CARO, LINA, SALA 101 A 106, 

BAIRRO DISTRITO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 

EXECUTADO: Nome: AMANDA NADJA MATIAS LIMA Endereço: Rua 

DARCI RODRIGUES, 43, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

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$ 809,02 (oitocentos e nove 

reais e dois centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após 

o decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 13 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-65.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & MATIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (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. 1000114-65.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$30,000.00 POLO ATIVO: Nome: ELIZABETH PAES DA SILVA Endereço: 

RUA PRESIDENTE DUTRA, SN, VILA ALTA, SANTO AFONSO - MT - CEP: 

78425-000 POLO PASSIVO: Nome: LOPES & MATIA ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME Endereço: PRAÇA DA REPÚBLICA, 166, - LADO 

PAR, REPÚBLICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01045-000 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, 13 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-24.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANE RAMALHO GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (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 - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 8010115-24.2016.8.11.0026 Valor da causa: $7,699.00 

ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LOURIVALDO GOMES SOARES Endereço: Rua Voluntarios da 

Patria, s/n, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: EDIANE RAMALHO GOMES Endereço: Rua Antonio Alves Moreira, 

206, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 INTIMANDO(A): 

LOURIVALDO GOMES SOARES FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, através de seu patrono, para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento 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: 18 de 

fevereiro de 2019, às 14h00. OBSERVAÇÕES: FOI DEFERIDO O PEDIDO 

DE DEPOIMENTO PESSOAL DO REQUERIDO EDIANE RAMALHO GOMES. 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ARENÁPOLIS, 13 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-24.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANE RAMALHO GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (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 - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 8010115-24.2016.8.11.0026 Valor da 

causa: $7,699.00 ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: LOURIVALDO GOMES SOARES Endereço: Rua Voluntarios 

da Patria, s/n, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EDIANE RAMALHO GOMES Endereço: Rua Antonio Alves 

Moreira, 206, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

INTIMANDO(A): EDIANE RAMALHO GOMES FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA, através de seu patrono, para comparecer 

à audiência de instrução e julgamento 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: 18 de 

fevereiro de 2019, às 14h00. OBSERVAÇÕES: FOI DEFERIDO O PEDIDO 

DE DEPOIMENTO PESSOAL DO REQUERIDO EDIANE RAMALHO GOMES. 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ARENÁPOLIS, 13 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000388-92.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SMART HEAT DO BRASIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL VIEIRA DE PINHO OAB - SP328810 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOPAR PRODUCAO DE BIODIESEL PARECIS LTDA (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. 1000388-92.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$52,461.15 POLO ATIVO: Nome: SMART HEAT DO BRASIL LTDA - ME 

Endereço: RUA DOUTOR CÉSAR, 530, - DE 449/450 A 799/800, 

SANTANA, SÃO PAULO - SP - CEP: 02013-002 POLO PASSIVO: Nome: 

BIOPAR PRODUCAO DE BIODIESEL PARECIS LTDA Endereço: Nova 

Marilândia, 330, W, Planalto, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

ESPÉCIE: [TÍTULOS DE CRÉDITO]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107) 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, 13 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(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))

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/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. 1000311-83.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$23,634.25 POLO ATIVO: Nome: ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA 

Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, 1440, Vila Nova, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 2713, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-800 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, PLANOS DE 

SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, na 

pessoa dos advogados, para que esclareça, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, se pretende a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena 

de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 

ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(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))

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/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. 1000311-83.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$23,634.25 POLO ATIVO: Nome: ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA 

Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, 1440, Vila Nova, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Endereço: RUA BARÃO DE 
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MELGAÇO, 2713, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-800 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, PLANOS DE 

SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, para 

que cumpra fielmente o provimento jurisdicional de id 13648740, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo: que a 

requerida se abstenha de cobrar o aumento veiculado na mensalidade de 

junho de 2018 e que volte a praticar o valor cobrado em maio de 2018, 

qual seja, R$ 904,76 (novecentos e quatro reais e setenta e seis 

centavos), até o provimento jurisdicional final; mantendo-se incólume o 

acesso do autor a todos os serviços médicos contratados. Intimo, ainda, a 

Requerida, na pessoa dos advogados, para que esclareça, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretende a designação da audiência de 

instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, 

sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato 

da lide. ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000365-49.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000365-49.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, LIMINAR]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: SAMARA SILVA CASTRO Endereço: rua Pedro Rodrigues do 

nascimento, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70730-520 Senhor(a): SAMARA SILVA CASTRO 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: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 23/01/2019 Hora: 13:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000312-68.2018.8.11.0026 REQUERENTE: RUBENS PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Primeiramente, 

defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso 

interposto (id 16315994), recebo o recurso (id16255983) em efeito 

devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido 

para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) 

dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 13 de novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERLY SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEARIA A R LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR OAB - MT0018529A (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. 1000126-45.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: GERLY SILVA PINHEIRO Endereço: 

Avenida Tira Dentes, 316, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: MERCEARIA A R LTDA - ME Endereço: 

Avenida Prefeito Caio, 122-S, 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, através de seu patrono, para juntar aos autos minuta de 

acordo assinada pelo(a) autor(a), no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-34.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (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))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010233-34.2015.8.11.0026 REQUERENTE: ROSINA MARIA DE MATOS 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Primeiramente, 

defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade 

(id16317503) do recurso interposto (id 16236678), recebo o recurso em 

efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o 

recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 

10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 13 de novembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-70.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GONCALVES BRACELAR (REQUERENTE)
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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))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010153-70.2015.8.11.0026 REQUERENTE: LUCILENE GONCALVES 

BRACELAR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I- Do Recurso 

Inominado interposto pela autora Primeiramente, defiro à parte autora 

recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso interposto (id 

16317759), recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 

9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido para, querendo, 

apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, 

Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. II - Do Recurso Inominado interposto pelo 

requerido Recolhido o preparo (id 16179125) e certificada a 

tempestividade do recurso interposto (id 16317759), recebo o recurso em 

efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o 

recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 

10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 13 de novembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000239-96.2018.8.11.0026 Valor da causa: $5,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GENIVALDO GONCALVES DE 

SOUZA Endereço: rua 16, S/N, São Mateus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, SALA 210, ASA 

NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 Senhor(a): ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000300-54.2018.8.11.0026 Valor da causa: $5,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) 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 Senhor(a): BANCO DO BRASIL SA A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-65.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA (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 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000351-65.2018.8.11.0026 Valor da causa: $5,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GENIVALDO GONCALVES DE 

SOUZA Endereço: rua 16, S/N, São Mateus, 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 Senhor(a): TELEFONICA 

BRASIL S.A. A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000366-34.2018.8.11.0026 Valor da causa: $3,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) 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 Senhor(a): BANCO BRADESCO S.A. A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000309-16.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,100.87 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO Endereço: Rua Francisco Egídio, 

s/n, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000420-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRBS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000420-97.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,000.00 POLO ATIVO: Nome: CARLINDO DIAS DA ROCHA Endereço: 

Rua Presidente Dutra, 184, Vila Alta, SANTO AFONSO - MT - CEP: 

78425-000 POLO PASSIVO: Nome: CRBS S/A Endereço: ROD MT - 358,, 

4010-E, JARDIM AEROPORTO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para 

manifestar-se acerca da petição de id 16405214, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção pelo pagamento, com fulcro no art. 924, inciso 

II do CPC. ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000423-52.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KPN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RAMALHO PINELLI OAB - PR75252 (ADVOGADO(A))

ANGELICA OLIVEIRA MAZZARO PINELLI OAB - PR62690 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L C RIBEIRO CONFECCOES - ME (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. 1000423-52.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$2,710.04 POLO ATIVO: Nome: KPN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME Endereço: RUA PIONEIRA APARECIDA PRETO 

DE MORAIS, 131, DISTRITO DE IGUATEMI (IGUATEMI), MARINGÁ - PR - 

CEP: 87103-027 POLO PASSIVO: Nome: L C RIBEIRO CONFECCOES - ME 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, S/N, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada, para juntar aos autos o acordo celebrado 

entre as partes para devida homologação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito. ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

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. 1000436-51.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: SERGIO SILVA E SILVA Endereço: Rua 

Deputado Emanuel Pinheiro, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 
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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, 13 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

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. 1000436-51.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: SERGIO SILVA E SILVA Endereço: Rua 

Deputado Emanuel Pinheiro, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [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, 13 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-66.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SILVA E SILVA (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:

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. 1000435-66.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: SERGIO SILVA E SILVA Endereço: Rua 

Deputado Emanuel Pinheiro, Bela Vista, 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: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]

->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, 13 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-66.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SILVA E SILVA (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:

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. 1000435-66.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: SERGIO SILVA E SILVA Endereço: Rua 

Deputado Emanuel Pinheiro, Bela Vista, 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: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]

->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, 13 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA (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. 1000498-91.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,179.60 POLO ATIVO: Nome: NEIDE DO NASCIMENTO Endereço: RUA 

ALINOR GOMES DA SILVA, S/N, SÃO MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS 

LTDA Endereço: RUA DO CARMO, 43, 10 E 11 ANDARES, CENTRO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-010 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, 

para, no prazo de 05 dias, fornecer: i) o número do seu benefício 

previdenciário; ii) sues os dados bancários completos, sob pena de 

extinção do feito. ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-02.2018.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000200-02.2018.8.11.0026 REQUERENTE: CRISTINA GUIMARAES 

SAMPAIO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Recolhido o 

preparo (id 16359109) e certificada a tempestividade do recurso 

interposto (id 16352727), recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, 

da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido para, querendo, 

apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, 

Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 13 

de novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000503-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA GOMES OKADA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000503-16.2018.8.11.0026 Valor da causa: $31,504.38 

ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: VANESSA FERREIRA 

GOMES OKADA DE MORAES Endereço: Rodovia São Mateus, 0, Zona 

Rural, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): VANESSA 

FERREIRA GOMES OKADA DE MORAES 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: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 19/12/2018 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-19.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010126-19.2017.8.11.0026 REQUERENTE: JOANA CANTUARIA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Primeiramente, defiro à 

parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98, ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso interposto (id 

163563600), recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 

9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido para, querendo, 

apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, 

Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 13 

de novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BENTO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000226-97.2018.8.11.0026 REQUERENTE: RAIMUNDO BENTO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Recolhido o preparo (id 

16357964) e certificada a tempestividade do recurso interposto (id 

16331952), recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 

9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido para, querendo, 

apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, 

Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 13 

de novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-53.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000507-53.2018.8.11.0026 Valor da causa: $38,160.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: PATRICIA ALVES DE 

MORAES Endereço: RUA CIRILO LOPES, S/N, QD.07, LT. 04, B SÃO 

MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 Senhor(a): PATRICIA ALVES DE MORAES 

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: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 19/12/2018 

Hora: 12:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 13 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000450-35.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000450-35.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,131.24 

ESPÉCIE: [PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA Endereço: Rua Bahia, 79, 

CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Endereço: 

EDIFÍCIO TRATEX, 927, RUA RIO DE JANEIRO 927, CENTRO, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30160-914 Senhor(a): JOAO ANDRE MARQUES 

DA SILVA 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, bem como CIÊNCIA da decisão que 

INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da tutela de urgência. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ 

JEC Data: 05/12/2018 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do feito. 

ARENÁPOLIS, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENALDO ALVES MACENA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000041-59.2018.8.11.0026 REQUERENTE: GENALDO ALVES MACENA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à 

parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98, ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso interposto (id 

16374798), recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 

9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido para, querendo, 

apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, 

Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 13 

de novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-74.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO TANGANELI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerente 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação de ref. 16065562, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-89.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO TANGANELI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerente 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação de ref. 16065137, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52674 Nr: 1084-93.2013.811.0100

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CLEICE JOSÉ DA SILVA, MARIA DAS NEVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, CARTORIO DE 1º OFICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10.129/0, WALMIR DE SOUZA GIMENES - OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLA MAIA 

DUTRA, para devolução dos autos nº 1084-93.2013.811.0100, Protocolo 

52674, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53916 Nr: 751-10.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ADÃO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:, Janaína Braga de Almeida - OAB:, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 A luz dos argumentos acima expostos, tenho por bem JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela 

denúncia e, em consequência, ABSOLVER o acusado JORGE ADÃO 

SANTANA, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal. 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.Ante a ausência de Defensoria Pública nesta 

Comarca, foi necessária a nomeação do Dr. Edson Emilio da Rocha, 

OAB-MT 22.746/O como defensor dativo ao acusado (fl. 219). Assim, nos 

termos do art. 22, § 1º do Estatuto da OAB, fixo seus honorários em 02 

(dois) URH’s que deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a competente certidão para cobrança a requerimento do 

interessado, com as devidas cautelas.Cientifique e intime o representante 

do Ministério Público.Intime-se a Defesa.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta sentença 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação/título 

executivo.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68503 Nr: 3325-98.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICLES AUGUSTO MARQUES, MARCIUDISON 

ALMEIDA CARVALHAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERICLES AUGUSTO MARQUES, Cpf: 

05982582131, Rg: 2491005-8, Filiação: Maria Luiza Marques, data de 

nascimento: 01/01/1996, brasileiro(a), natural de Aripuanã-MT, solteiro(a), 

servente de pedreiro e atualmente em local incerto e não sabido 

MARCIUDISON ALMEIDA CARVALHAIS, Filiação: Maria de Lurdes Almeida 

Carvalhais, data de nascimento: 14/01/1988, brasileiro(a), natural de 

Colniza-MT, solteiro(a), circuleiro em madeiras (edgar madeiras). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO das pessoas acima qualificadas, do inteiro teor 

da denúncia abaixo transcrita, para oferecer defesa prévia, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias (artigo 55 da Lei n. 11.343/2006), sendo que em 

defesa preliminar, poderão arguir preliminares e invocar todas as razões 

de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

que pretende produzir e arrolar até o número de 05 (cinco) testemunhas 

(artigo 55, § 1º, da Lei n. 11.343/2006). Não sendo apresentada resposta 

no prazo, será nomeado defensor dativo para oferecê-la (artigo 55, § 3º, 

da Lei n. 11.343/2006).

Resumo da Inicial: Fato 01: No dia 19 de janeiro de 2017, por volta das 

13h45min, em frente à residência localizada na Rua Guairaca, nº 548, 

Centro, nesta Urbe, os denunciados, conscientes e voluntariamente, 

agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram 

para si coisa alheia móvel, consistente numa Motocicleta Honda CG 150 

FAN ESDI, placa QBL-3806, cor preta, pertencente à vítima Rodinei Arfeli, 

conforme Boletim de Ocorrência nº 2017.23499/PJC (f. 10), Auto de Prisão 

em Flagrante Delito (f. 08), Termos de Declarações e demais elementos de 

informações coligados nos autos. Fato 02: No dia 19 de janeiro de 2017, 

por volta das 14h27min, em frente a residência localizada na Rua Juína, nº 

295, Bairro Nosso Lar, nesta Urbe, os acusados, conscientes e 

voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de 

desígnios, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em uma 

Motocicleta Honda XRE 300, placa QBF-0609, cor branca, pertencente à 

vítima Laércio Rodrigues, conforme Boletim de Ocorrência nº 

2017.23597/PJC (f. 11), Auto de Prisão em Flagrante Delito (f. 08), Termos 

de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos. 

Fato 03: Ainda, no dia 20 de janeiro de 2017, por volta das 18h30min, em 

via pública, na Rua São Paulo, Bairro Arco-Íris, nesta urbe, os 

denunciados, conscientes e voluntariamente, possuíam 01 (uma) 

“trouxinha” de substância entorpecente análoga à maconha, cuja massa 

líquida era de 1,2g (uma grama e duas decigramas), para consumo 

pessoal, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência 

(f. 05), Termo de Exibição e Apreensão (f. 12), Laudo Preliminar de Droga 

(f. 13) e demais elementos de informações coligados nos autos. Diante do 

exposto, encontram-se os denunciados ERICLES AUGUSTO MARQUES e 

MARCIUDISON ALMEIDA CARVALHAIS, vulgo “PITUXA”, como incursos 

nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código 

Penal, por duas vezes, e artigo 28 da Lei 11.343/06, tudo na forma do art. 

69, do Código Penal.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial 

retro, DETERMINO a notificação dos denunciados Ericles Augusto Marques 

e Marciudison Almeida Carvalhais, via edital, nos termos da legislação 

vigente.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, voltem-me 

os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às providências, 

observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o adequado e 

servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 07 de novembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68502 Nr: 3324-16.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANA SANTOS DA SILVA, Cpf: 

03617385109, Rg: 2183697-3, Filiação: Sebastiana Maria dos Santos e 

Pedro Henrique Alves da Silva, data de nascimento: 09/06/1986, 

brasileiro(a), natural de Aripuanã-MT, cabeleireira. 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: Fato 01: No dia 19 de janeiro de 2017, após as 

13h45min e antes das 21:30h, na residência localizada na Rua São Paulo, 

nº 282, Bairro Arco-íris nesta urbe, a denunciada, consciente e 

voluntariamente, ocultou, em proveito próprio ou alheio, a Motocicleta 

Honda CG 150 FAN ESDI, placa QBL-3806, cor preta, mesmo sabendo que 

se tratava de produto do crime de furto praticado na mesma data em face 

da vítima Rodinei Arfeli, conforme Boletim de Ocorrência nº 

2017.23499/PJC (f. 06) e como demonstram o Auto de Prisão em Flagrante 

Delito (f. 09), o Termo de Exibição e Apreensão (f. 10), Auto de depósito 

(f. 20) e os demais elementos de informações coligados nos autos. Fato 

02: No dia e no local do fato descrito anteriormente, entre as 15:30h e 

21:30h, a acusada, consciente e voluntariamente, ocultou, em proveito 

próprio ou alheio, a Motocicleta Honda XRE 300, placa QBF-0609, cor 

branca, mesmo sabendo que se tratava de produto do crime de furto 

praticado naquela data em face da vítima Laércio Rodrigues, conforme 

Boletim de Ocorrência nº 2017.23597/PJC (f. 07) e como demonstram o 

Auto de Prisão em Flagrante Delito (f. 09), o Termo de Exibição e 

Apreensão (f. 10), Auto de depósito (f. 26) e os demais elementos de 

informações coligados nos autos. Diante do exposto, encontra-se a 

denunciada CRISTIANA SANTOS DA SILVA incursa nas sanções do artigo 

180, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código 

Penal.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação da denunciada CRISTIANA SANTOS DA SILVA, via 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, 

ambos do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, 

voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às 

providências, observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 07 de novembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63926 Nr: 400-32.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS FERREIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANANIAS FERREIRA MORAES, Filiação: 

Maria Robertad de Oliveira e Abedias Ferreira de Moraes, data de 

nascimento: 30/09/1979, brasileiro(a), natural de Nova Brasilândia-MT, 

solteiro(a), lavrador. 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: No dia 30 de outubro de 2016, por volta da 18h30min, 

em via pública, na Rua Cuiabá, Centro, nesta Urbe, o denunciado 

ANANIAS FERREIRA MORAES, de forma consciente e voluntária, conduziu 

a motocicleta de placa NPF-0609, com sua capacidade psicomotora 

alterada por influência de álcool e sem possuir carteira nacional de 

habilitação, ou permissão para dirigir, conforme Boletim de Ocorrência de 

fl. 04 e demais documentos coligados nos autos. Apurou-se que o 

increpado ANANIAS FERREIRA MORAES estava conduzindo a motocicleta 

de placa NPF-0609 quando colidiu com veículo L-200 Triton de placa 

NDA-5405, de cor preta e, ao ser abordado pela guarnição de Polícia 

Militar ficou constatado que este apresentava-se em visível estado de 

embriaguez, caracterizado pelo forte odor etílico, olhos avermelhados e 

fala enrolada, conforme termo de declarações de fls. 06/09, além de não 

possuir permissão ou habilitação pra dirigir. Diante do exposto, 

encontra-se o denunciado ANANIAS FERREIRA MORAES, como incurso 

nas sanções previstas no artigo 306, caput, c/c artigo 298, III, ambos da 

Lei nº 9.503/97.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação do denunciado ANANIAS FERREIRA MORAES, via 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, 

ambos do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, 

voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às 

providências, observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 07 de novembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60340 Nr: 719-34.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Saraiva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONAS SARAIVA PEREIRA, Cpf: 

29461227272, Rg: 2707218-5, Filiação: Francisca Saraiva Pereira e 

Antônio Florindo Pereira, data de nascimento: 15/04/1966, brasileiro(a), 

natural de Fátima do Sul-MS, solteiro(a), pedreiro. 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: Apurou-se no incluso procedimento investigatório que, 

em três datas e horários não identificados, na Rua São Paulo, s/n., Bairro 

Arco Íris, no Município de Brasnorte/MT, o denunciado JONAS SARAIVA 

PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, em 

proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, para 

posteriormente revendêlas, consistente em: a) 01 (um) televisor Sony n. 

2062693; b) 01 (um) televisor Sony n. 2065583; c) 01 (um) televisor Semp 

Toshiba DTV, n. LC 3245/LC3246 d) 01 (um) receptor Quasar; e) 01 (um) 

receptor Century PR 2020; f) 01 (um) receptor Century HDTV B1; g) 01 

(um) som automotivo MULTILASER WAVE; h) 01 (um) carregador de 

celular Samsung; i) 01 (um) roteador wireless TPLink, n. Wr740n; j) 01 

(um) tablete MULTILASER, de cor rosa; k) 01 (um) celular Samsung Duos; 

l) 01 (um) celular Sony Ericsson; m) 01 (um) controle de TV Sony, 

LHSS038; (Termo de Exibição e Apreensão à f. 09). Consta nos autos 

que, no dia 01/05/2016, por volta das 18:30h, na residência na Rua 

Erechim, Quadra 01, Casa 20, Bairro Renascer, neste Município 

Brasnorte/MT, Juliano Soares de Melo furtou 01 (um) televisor Semp 

Toshiba DTV e 01 (um) receptor de antena parabólica Century da 

residência da vítima Maria Carminda Ferreira de Araújo (Fato apurado em 

outro Inquérito Policial). Ato contínuo, o denunciado JONAS SARAIVA 

PEREIRA, ciente que a televisão e o receptor era produto de crime, 

adquiriu as res furtiva de Juliano Soares de Melo. A Polícia Militar procedeu 

a abordagem de Juliano Soares de Melo, após receber informações que 

ele teria realizado o furto na casa da vítima Maria Carminda Ferreira de 

Araújo. Nesta ocasião, Juliano Soares de Melo confessou a prática delitiva 

e relatou que teria vendido as res furtiva para o denunciado JONAS 

SARAIVA PEREIRA. A equipe policial em diligência na residência de 

JONAS SARAIVA PEREIRA encontrou a televisão e o receptor 

pertencentes a Maria Carminda Ferreira de Araújo e, ainda, vários objetos 

sem nota fiscal de procedência, consistente em mais 02 (dois) televisores; 

mais 02 (dois) receptores; 01 (um) som automotivo MULTILASER WAVE; 

01 (um) carregador de celular Samsung; 01 (um) roteador wireless 

TP-Link, n. Wr740n; 01 (um) tablete MULTILASER, de cor rosa; 01 (um) 

celular Samsung Duos; 01 (um) celular Sony Ericsson; 01 (um) controle de 

TV Sony, LHSS038; todos foram apreendidos, conforme Termo de 

Exibição e Apreensão à f. 09. Após a apreensão destes objetos, 

verificou-se que o Televisor Sony n. 2065583 pertencia a Ana Paula 

Pereira Gross, que foi furtado em sua residência no dia 29/4/2016 às 

22:15 h (f. 38). Além disso, o televisor Sony n. 2062693 e o receptor 

Century HDTV apreendidos eram de propriedade de Zenildo dos Santos, 

que foram subtraídos em sua residência (f. 19). Logo, verifica-se pelas 

provas coligidas nos autos que, em pelo menos 03 (três) vezes, o 

denunciado JONAS SARAIVA PEREIRA adquiriu em proveito próprio coisa 

que sabia ser produto de crime, o que indica que seria para a venda 

clandestina dos produtos, haja vista a grande quantidade de objetos 

adquiridos. A materialidade do crime receptação qualificada encontra-se 

sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2016.152954 (fls. 

3/4); Boletim de Ocorrência n. 2016.145839 (f. 5); Boletim de Ocorrência n. 

2016.144339 (f. 38); Auto de Prisão em Flagrante Delito (f. 6); Termo de 

Exibição e Apreensão (f. 9 ); Auto de Avaliação (f. 130); Auto de 

Avaliação (f. 21); Auto de Reconhecimento e Entrega de Objetos; e 

Termos de Declarações (fls. 08; 10; 11; 12; 14; 19). Há também indícios 

suficientes de autoria e recaem sobre o denunciado, tendo em vista preso 

em flagrante delito (f. 6), bem como o teor dos declarações colhidas na 

fase policial (fls. 08; 10; 11; 12; 14; e 19), demonstrando que JONAS 

SARAIVA PEREIRA praticou o crime de receptação qualificada. Em face do 

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia JONAS SARAIVA PEREIRA pela prática do crime previsto no art. 

180, § 1º, do CP.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação do denunciado JONAS SARAVIA PEREIRA, via 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, 

ambos do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, 

voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às 

providências, observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 06 de novembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 63549 Nr: 171-72.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANUNCIADA DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ANUNCIADA DA SILVA LIMA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Em data anterior ao dia 06 de julho de 2016, no Lote 

241, P. A JURUENA, na Zona Rural de Brasnorte/MT, a denunciada MARIA 

ANUNCIADA DA SILVA LIMA, consciente e voluntariamente, destruiu ou 

danificou floresta nativa, objeto de especial preservação, conforme 

Relatórios de fls. 05/12, Auto de Infração de fl. 05, Relatório de 

fiscalização de fl. 14 e demais elementos de informações coligados nos 

autos. Restou apurado que os agentes ambientais realizaram vistoria in 

loco na data de 06/07/2016, ocasião em que constataram que a 

denunciada desmatou cerca de 26,689 hectares de floresta amazônica, 

sem que para tanto tivesse licença outorgada pela autoridade competente. 

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denuncia MARIA ANUNCIADA DA SILVA LIMA como incursa nas 

sanções do artigo 50 da Lei n.º 9.605/98.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação da denunciada MARIA ANUNCIADA DA SILVA LIMA, 

via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, 

ambos do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, 

voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às 

providências, observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 06 de novembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67195 Nr: 2504-94.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONATAN SILVEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONATAN SILVEIRA DE SOUSA, Filiação: 

Joana de Fátima da Silveira e Luiz Silviano da Silveira, brasileiro(a), natural 

de Brasnorte-MT, menor. 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: No dia 13 de julho de 2017, por volta das 08h30min, no 

Sítio Lagoa Azul, “Corgão”, Zona Rural, Gleba Tibagi, nesta Urbe, o 

denunciado DIONATAN SILVEIRA DE SOUZA, vulgo “MENOR”, consciente 

e voluntariamente, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si 

coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) relógio dourado, marca 

Seculus; 01 (um) Celular Samsung, J5, cor preta; e R$ 1.680,00 (um mil 

seiscentos e oitenta reais) em moeda corrente, todos pertencentes à 

vítima FRANCISCO DE ASSIS FERRAZ, conforme Boletim de Ocorrência (f. 

05), Auto de Exibição e Apreensão (f. 15) e demais elementos de 

informações coligados nos autos. Diante do exposto, encontra-se o 

denunciado DIONATAN SILVEIRA DE SOUZA, vulgo “MENOR” como 

incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, I, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação do denunciado DIONATAN SILVEIRA DE SOUSA, via 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, 

ambos do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, 

voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às 

providências, observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 06 de novembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68006 Nr: 3031-46.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Gomes 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): ELIEL GOMES DA SILVA, Filiação: Maria 

de Fátima Gomes da Silva e José Gomes da Silva, data de nascimento: 

27/02/1983, brasileiro(a), natural de Pacatuba-CE, divorciado(a), 

metalurgico. 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: No dia 15 de julho de 2016, por volta das 19h55min, em 

frente à Drogaria Nossa Senhora, localizada na Rua Cáceres, nº 253, 

centro, nesta urbe, o denunciado ELIEL GOMES DA SILVA, com a vontade 

livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, subtraiu para si 

coisa alheia móvel, consistente em 01 bicicleta Caloi – 21 marchas, 

pertencente à vítima Sônia de Souza Machado, conforme Boletim de 

Ocorrência (f. 05), Auto de Prisão em Flagrante Delito (f. 06), e demais 

elementos de informações coligados nos autos. Diante do exposto, 

encontra-se o denunciado ELIEL GOMES DA SILVA como incurso nas 

sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação do denunciado ELIEL GOMES DA SILVA, via edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, ambos 

do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, voltem-me 

os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às providências, 

observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o adequado e 

servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 06 de novembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69135 Nr: 168-83.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pereira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMIR PEREIRA BARROS, Cpf: 

01454127171, Rg: 1719876-3, Filiação: Vanilda Pereira Barros, data de 

nascimento: 09/03/1985, brasileiro(a), natural de Salto do Ceu-MT, 

solteiro(a), auxiliar de 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: Fato 01: No dia 22/12/2017, por volta das 08h20min, na 

residência localizada na Rua A, nº 282, Cohab, Bairro Por do Sol, em 

Brasnorte/MT, o denunciado ADEMIR PEREIRA BARROS, consciente e 

voluntariamente, no âmbito das relações domésticas e familiares, 

ameaçou, verbalmente, causar mal injusto e grave a sra. Eletice Cândido 

Pereira, sua mãe “adotiva”, dizendo “que irá botar fogo na casa da 

declarante (sic)”, conforme Termo de Declarações de f. 30, boletim de 

ocorrência de f. 06/07, termo de representação de f. 31, e demais 

elementos de informações coligados nos autos. Fatos 02 e 03: No dia e 

local descritos anteriormente, o increpado ADEMIR PEREIRA BARROS, 

consciente e voluntariamente, praticou vias de fato contra a sra. Ingridi 

Maiara Cândida Pereira, desferindo-lhe um soco no rosto, bem como 

ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave dizendo “que iria 

colocar fogo na casa dela, além de falar que o que era dela estava 

guardado – sic”, conforme Termo de Declarações de f. 13, boletim de 

ocorrência de f. 06/07, termo de representação de f. 14 e demais 

elementos de informações coligados nos autos. Diante do exposto, 

encontra-se o denunciado ADEMIR PEREIRA BARROS incurso nas 

sanções do artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, e artigo 21 do 

Decreto-Lei n.º 3.688/1941, todos com as implicações da Lei 11.340/2006, 

na forma do artigo 69 do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação do denunciado Ademir Pereira Barros, via edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, ambos 

do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, voltem-me 

os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às providências, 

observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o adequado e 

servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 06 de novembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61647 Nr: 1518-77.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI CANDIDO DO ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARI CANDIDO DO ROSARIO, Filiação: 

Maria Idalina do Rosario e Jose Candido do Rosario, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos que no dia 07/9/2016, por volta das 

15:45 h, na Rua Rotary Internacional, no Bairro Santo Amaro, neste 

Município de Brasnorte/MT, o denunciado ARI CANDIDO DO ROSÁRIO, 

ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu na via 

pública um caminhão, cor branca, placa KNG-2945, com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme 

constatado pelas provas testemunhais coligidas nos autos (Boletim de 

Ocorrência n. 2016.284616). Nas mesmas circunstâncias de tempo e 

local, o denunciado ARI CANDIDO DO ROSÁRIO, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, se opôs a execução de ato legal, 

mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Na data e 

local supramencionados, o denunciado, sob efeito de álcool, conduziu o 

seu caminhão em via pública, ocasião em que perdeu o controle e 

adentrou um terreno baldio. Após receber informações, a equipe policial 

diligenciou-se ao local, constatando que o denunciado estava visivelmente 

embriagado e o veículo encontrava-se atolado. Ato contínuo, ao ser 

advertido para sair de dentro do veículo, o denunciado recusou-se e, 

ainda, em posse de um pedaço de madeira tentou agredir o policial civil, 

José Carlos Falcão, sendo contido. Neste momento, fez-se necessário o 

uso da força para retirá-lo de dentro do caminhão e conduzi-lo à 

Delegacia, ocasião em que confessou o uso de bebida alcoólica (fls. 16/18 

IP). A materialidade do crime encontra-se sobejamente demonstrada pelo 

Boletim de Ocorrência n. 2016.284616 (f. 4); Auto de Prisão em Flagrante 

(f. 7); Termos de Declarações (fls. 8/12); e pela confissão do acusado 

(fls. 16/18). Há também indícios suficientes de autoria e recaem sobre o 

denunciado, tendo em vista os Termos de Declarações (fls. 8/12) e a sua 

própria confissão, confirmando que conduziu o veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (fls. 

16/18). FATO 02 (IPL 67/2016 – Cód. 61647). Consta do incluso 

procedimento investigatório que, no dia 12/9/2016, por volta das 15:00 h, 

na Rua Arlindo Antônio Meyer, no Bairro Aeroporto, neste Município de 

Brasnorte/MT, o denunciado ARI CANDIDO DO ROSÁRIO, ciente da ilicitude 

e reprovabilidade de sua conduta, conduziu na via pública um caminhão, 

cor branca, placa KNG-2945, com capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool, conforme constatado pelas provas 

testemunhais coligidas nos autos (Boletim de Ocorrência n. 2016.290633). 

Na data e local supramencionados, o denunciado, sob efeito de álcool, 

conduziu o seu caminhão em via pública. Após receber denúncia anônima, 

a equipe policial saiu em diligências e localizou o denunciado em visível 

estado de embriaguez conduzindo o referido caminhão pela Rua Arlindo 

Antônio Meyer, no Bairro Aeroporto, nesta urbe. Ato contínuo, o 

denunciado foi conduzido à Delegacia, ocasião em que confessou que 

ingeriu bebida alcoólica (f. 13 IP). A materialidade do crime encontra-se 

sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2016.290633 (f. 

4); Auto de Prisão em Flagrante (f. 6); Termos de Declarações (fls. 7/9); e 

pela confissão do acusado (fls. 13/15). Há também indícios suficientes de 

autoria e recaem sobre o denunciado, tendo em vista os Termos de 

Declarações (fls. 7/9) e a sua própria confissão, confirmando que 

conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool (fls. 13/15). Em face do exposto, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ARI CANDIDO DO ROSÁRIO pela prática 

dos crimes previstos no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (duas vezes), e art. 

329 do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação do denunciado ARI CANDIDO DO ROSÁRIO, via 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, 

ambos do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, 

voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às 

providências, observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 05 de novembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69741 Nr: 584-51.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFACIL CLANDIL PASSAMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a ausência de pagamento das custas e taxas judiciais por 

parte do autor, em que pese ter sido intimado para tanto, conforme consta 

da certidão à ref. 08, DETERMINO a BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67453 Nr: 2682-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON DA SILVA ROCHA, Cpf: 

94928894200, Rg: 04192554365, Filiação: Narua Delza da Silva Amaral e 

Jose Luiz Rocha, data de nascimento: 22/04/1988, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 18 de maio de 2015, no período noturno, por volta 

das 0h, no estabelecimento comercial denominado “Dessência Moda 

Fashion”, Centro, nesta urbe, o denunciado ROBSON DA SILVA ROCHA, 

com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, 

subtraiu para si coisas alheias móveis, consistente em três pares de botas 

(f. 09), mediante rompimento de obstáculo, vez que quebrou a vitrine da 

loja, conforme Boletim de Ocorrência de f. 04, Auto de Exibição e 

Apreensão de f. 09, Termo de Entrega de f. 15 e demais elementos de 

informações coligados nos autos. Diante do exposto, encontra-se o 

denunciado ROBSON DA SILVA ROCHA, como incurso nas sanções do 

artigo 155, § 4º, inciso I, c/c § 1º, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação do denunciado ROBSON DA SILVA ROCHA, via 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, 

ambos do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, 

voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às 

providências, observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 05 de novembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57100 Nr: 706-69.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDECIR CORREIA DA SILVA, 

Filiação: Terezinha e Valdomiro Correa da Silva, brasileiro(a), natural de 

Aripuana-MT. 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 punitiva 

descrita na denúncia, razão por que CONDENO o acusado CLAUDECIR 

CORREIA DA SILVA às penas do art. 157, caput, do Código Penal.Passo à 

individualização da pena:RouboArt. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para 

si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou 

depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 

resistência:Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.1ª 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1) culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2) antecedentes:em consulta ao 

sistema Apolo e site do Tribunal do TJMT verifica-se que o réu possui 

duas condenações com trânsito em julgado na Comarca de Aripuanã 

(Códigos 36897 e 41334), sendo ambas pelos crimes de receptação e 

corrupção de menores, razão pela qual registra maus antecedentes 

(36897), sendo que o processo sob o código 41334 deve ser valorado 

como reincidência.3) conduta social: não consta dos autos nada que 

desabone sua conduta social;4) personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5) motivos: os motivos do réu não foram abordados 

durante a instrução, sendo que aparenta ser inerente ao tipo, não 

havendo razão para valoração.6) circunstâncias: ínsitas ao tipo penal;7) 

conseqüências: mínimas, uma vez que os bens subtraídos foram 

recuperados;8) comportamento da vítima: nada há nos autos nesse 

sentido.Considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, 

FIXO a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 54 

(cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente.2ª FASEExiste a agravante da reincidência, tendo em vista que 

existem duas condenações com trânsito em julgado, sendo que uma delas 

foi valorada como antecedente criminal, e outra agora valoro como 

reincidência (41334).Presente a circunstância atenuante da confissão, 

visto que o réu confessou a prática delituosa perante esse juízo.Incidindo 

sobre o caso a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, 

considerando o que determina o artigo 67 do CP, levando-se em conta a 

preponderância das circunstâncias apontadas, verifico a possibilidade de 

compensação entre elas, entendimento esse corroborado pela 

jurisprudência majoritária (STF - HABEAS CORPUS: HC 101909 MG, Min. 

AYRES BRITTO, Julg. 28.02.2012, Segunda Turma, Div. 18.02.2012, Pub. 

19.06.2012, DJe – 119 - STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL AgRg no REsp 1455623 DF 2014/0121689-8 (STJ).Dessa forma, 

mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de 

reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.3ª FASEAusentes causas 

aumento e de diminuição da pena.Assim, FIXO a pena definitiva do 

vertente delito em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 54 

(cinquenta e quatro) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) 

do maior salário mínimo.A pena deverá ser cumprida em regime FECHADO, 

nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal e em consonância com a 

sumula 269 do STJ.O réu PODERÁ recorrer da sentença em liberdade, 

uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos 

termos da decisão de fl. 158. Por conta do quantum da pena imposta, da 

própria violência existente e considerando a reincidência do réu, não é o 

caso de substituição por restritiva de direito, nos moldes do art. 44, do 

Código Penal.Da mesma forma, descabe o sursis.Deixo de fixar o valor 

mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do 

artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal em razão da ausência 

de pedido específico e por não ter havido contraditório sobre o tema. 

Arbitro a título de honorários dativos a Dra. Milena Rodrigues, OAB/MT nº 

15.446, nomeada para defesa do réu, o valor de 5 (cinco) URH’s, 

considerando o grau de zelo da profissional e o trabalho 

exercido.Transitada em julgado a sentença para as partes, com as 
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devidas intimnações, inclusive em caráter pessoal ao réu, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;02) 

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a 

suspensão dos direitos políticos;03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório 

Distribuidor e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e 

Estadual de Identificação, nos termos do art. 809 do CPP;05) INTIMEM-SE 

os réus para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuarem o pagamento da multa, 

observando-se o item 7.32.2 da CNGC;ISENTO os réus das custas.P.I.C. 

CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, servindo a presente como 

Mandado/Notificação/Ofício/Carta Precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 05 de novembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67654 Nr: 2828-84.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Brasnorte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Quiles - 

OAB:322329, GUSTAVO BARCELOS BRAGA - OAB:359441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 54626 Nr: 1167-75.2014.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR DEMOLINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO DE 

SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16307, Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

Avenida General Osório, nº. 363, Centro, Brasnorte/MT

Telefone: (66) 3592-2243 / (66) 3592-2287

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

 PROCESSO: AUTOS Nº. 1167-75.2014.811.0100 – CÓDIGO: 54626 – 

NÚMERO/ANO: 0/2014

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO

EXECUTADO: HEITOR DEMOLINER

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) 

Executado(a)(s) HEITOR DEMOLINER, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 06 de dezembro de 2018, a partir das 10:00 horas, 

por saldo não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 06 de dezembro 2018, a partir das 13:00 horas, 

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:  A t ravés  do  s i te  www.ba lb ino le i loes .com.b r  e 

www.leiloesjudiciais.com.br.

BEM(NS): Uma área de terras com 6.000m² (seis mil metros quadrados), 

denominado lote 110/B, desmembrado de área maior, do lote nº. 110, 

localizado na área de expansão urbana, situado neste Município e 

Comarca de Brasnorte/MT, pertencente a esta Circunscrição Imobiliária, 

dentro das seguintes metragens, limites e confrontações: Frente: 

confronta com o lote 111, da mesma Gleba, medindo 60,00 metros com o 

rumo de 34º36'NE; Lado Direito: confronta com o mesmo lote, medindo 

100,00 metros, com o rumo de 55º24'SE; Fundos: confronta com o mesmo 

lote medindo 60,00 metros, no rumo de 34º36'SO; Lado Esquerdo: 

confronta com o mesmo lote medindo 100,00 metros, com o rumo de 

55º24'NO. Obs.: O imóvel não se enquadra em área de padrão rural, pois 

esta encravada em área de loteamento urbano, com potencial para 

transformação em lotes urbanos, utilizado para escritório comercial, 

fábrica de madeira beneficiada a para a estocagem de madeiras, 

localizada em área de expansão urbana do município de Brasnorte, 

circundado por três bairros residenciais, com acesso direto a malha viária 

urbana do município, localizado em área com padrão comercial, cercado 

em parte com cercas de madeira e muro em alvenaria. Benfeitorias: Uma 

construção em alvenaria, sendo escritório na parte da frente, ladeado por 

salas na parte lateral direita, ambos pintados em cor verde, sem a 

aplicação de massa corrida, apresentando forro em madeira cobertos com 

verniz, piso em cerâmica e paredes internas mescladas entre divisórias de 

painéis em material compensado e alvenaria, com fiação elétrica embutida 

e banheiro simples externo com área aproximada de 272,00m² (duzentos e 

setenta e dois metros quadrados). Consta anexo na parte dos fundos um 

galpão com vigas de sustentação em sistema de pré-moldados com 

cobertura de telhas de amianto, com fiação aparente, com extensão lateral 

com pilares de palanques de madeira e com cobertura de telhas de 

amianto, sem instalação sanitária, perfazendo o galpão uma área 

aproximada de 426,00m² (quatrocentos e vinte e seis metros quadrados). 

As áreas construídas perfazem um total aproximado de 698,00 

(seiscentos e noventa e oito metros quadrados), estando a construção 

num todo em regular estado de conservação e sem registro averbado na 

escritura. A área apresenta solo plano, não inundável de composição 

pouco arenosa, cercado com cerca em balaustras de madeira na parte 

frontal, com muro em alvenaria na lateral direita e cerca de madeira aos 

fundos. Imóvel matriculado sob o nº. 909 no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), em 20 de 

março de 2015.

(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 255.388,72 (duzentos e cinquenta e 

cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), em 

outubro de 2018.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Cuiabá, 931, Zona de Expansão Urbana, 

anexo ao Bairro Por do Sol, Brasnorte/MT

DEPOSITÁRIO(S): HEITOR DEMOLINER, Rua Cascavel, 1449, Centro, 

Brasnorte/MT.

 VALOR DA DÍVIDA: R$ 12.362,84 (doze mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e oitenta e quatro centavos), em 17 de março de 1998.

ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº. 318/96, em favor de Genésio 

Antônio Machado, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de 

Diamantino/MT; Penhora nos autos nº. 478/99, em favor do Banco 

Bradesco, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT; 

Penhora nos autos nº. 495/99, em favor do Banco Bradesco S/A, em 

trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT; Penhora nos autos 

nº. 259/98, em favor do Banco Bradesco S/A, em trâmite na 3ª Vara Cível 

da Comarca de Tangará da Serra/MT. Outros eventuais constantes na 

Matrícula Imobiliária.

LEILÃO SOMENTE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 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 da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 

ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% 

(vinte por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 

24 horas.

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 554 de 683



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.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22 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 a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, pagos 

pelo arrematante em caso de venda e 2,5% (dois e meio por cento) sobre 

o valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de pagamento ou remissão.

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: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) devedor(a)(es), 

HEITOR DEMOLINER, 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. Brasnorte/MT, 06 de novembro de 2018. Eu, __________, 

Victor Lima Pinto Coelho, Juiz(a) de Direito, o subscrevo e assino.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73753 Nr: 2679-54.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCDEDMG, CMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que recolha 

a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de acordo 

com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, BEM COMO a 

intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

05 (cinco) dias, encaminhar a este Juízo a guia devidamente recolhida 

para a distribuição da carta precatória a ser enviada para a Comarca de 

Cuiabá/MT.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39935 Nr: 1520-80.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO DE SOUZA BARBOSA, HONORATO 

FRANCISCO DE FARIA, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, ANELITO DE 

QUEIROZ SILVA, IVAN GUIMARÃES SILVA, ANTONIO INÁCIO NETO, 

ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE VIRGILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE 

DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA ALMEIDA LEITE 

ANDRADE - OAB:MT/7843-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Defiro a produção de prova oral.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 

2019, às 16h00min.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão;

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cadastre as testemunhas já indicadas pelas partes às fls. 164 e 169.

Houve requerimento da parte autora do depoimento pessoal da parte 

requerida (fls. 163), portanto, INTIME-SE a parte requerida 

PESSOALMENTE para prestar depoimento pessoal, na forma do art. 385, 

§1°, do CPC, sob pena de confissão.

Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intimem-se, requerente e requerido, bem como seus patronos para 

comparecerem em audiência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis – MT, 05 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19858 Nr: 80-69.2005.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Decisão->Determinação.

Foram expedidos RPVs em favor da exequente (fls.141/142-v), com o 

depósito feito pelo executado (fls.144/145) e retirada do alvará judicial 

para levantamento de valores (fls.146/147).

Ocorre que a parte exequente pugna pela expedição de novos ofícios 

requisitórios, em decorrência do não levantamento dos valores em prazo 

hábil (fls.148/149).

Pois bem.

Determino à Secretaria que certifique se há saldo depositado e vinculado 

aos autos; caso positivo, expeça-se os respectivos ofícios requisitórios, 

na forma solicitada às folhas 148.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38974 Nr: 1108-52.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIA PEPITSI TSIHORIRÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 234268555, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 1.249,16 (mil, 

duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), com a incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, 

a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, 

a partir do início do contrato, 07/10/2013, conforme documento de fls. 

20-v/21 (Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito 

econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se.Campinápolis/MT, 13 de novembro de 2018.Ítalo 

Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18860 Nr: 397-33.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MENDONÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Primeiramente, certifique a Secretaria se 

ainda existe pendência do levantamento dos valores incontroversos (fls. 

195 e 199) e, caso positivo, expeça-se o respectivo alvará; à luz do 

disposto no art. 535, §4°, do CPC e jurisprudência a seguir colacionada:

(...).Em decorrência da interposição tempestiva da APELAÇÃO e suas 

razões recursais (fls.204/235), com a devida observância do art. 1.010 do 

CPC, tendo sido intimada a parte contraria (fls. 238), decorrido o prazo 

sem a juntada de contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a quem compete o Juízo de 

admissibilidade e julgamento do recurso.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43826 Nr: 1514-39.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARAL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA MIKAELLY ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Ação de Exoneração de 

Alimentos, movida por AMARAL FRANCISCO DA SILVA em face de 

MILENA MIKAELLY ALMEIDA DA SILVA.Aduz a parte autora, em síntese, 

que a requerida é sua filha e que contribui com o seu sustento com a 

quantia equivalente a 20% do salário mínimo vigente.Porém, a requerida 

atingiu a maioridade e, por isso, pugna por decisão judicial para 

exoneração de sua obrigação alimentícia com relação à ela. É o relatório. 

Fundamento e decido.(...) DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de JANEIRO de 2019, às 14h30min (MT), ocasião em que oportunamente 

se tentará uma conciliação amigável.CITAÇÃO DA REQUERIDACite-se a 

parte requerida, acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data : I - da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no mandado as advertências 

do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de sua 

defensora, para comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º 

CPC).Não sendo celebrado acordo na audiência previamente designada, e 

em sendo apresentado a contestação no prazo legal, de vista à parte 

autora para impugnação em 15 (quinze) dias.O não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes na audiência de conciliação, importará 

a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do 

CPC).Ciência ao Ministério Público.Intime-se. Cite-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Campinápolis – MT, 05 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo 

Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41161 Nr: 106-13.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO, INFRAESTRUTURA 

E LOGÍSTICA - SINFRA, TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Restou prejudicada a audiência de conciliação de fl.59, uma vez que os 

autos encontravam-se em carga para a Procuradoria Geral do Estado.

Pois bem.

Verifico que a parte autora ajuizou a presente demanda em face da 

SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e TRÊS 

IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, bem como que a Procuradoria Geral do 

Estado apresentou contestação (fls.57/58-v).

No entanto, percebe-se que a Secretaria requerida na verdade integra a 

administração direta do Estado de Mato Grosso, sendo que este é quem 

possui personalidade jurídica.

 Por tal razão, e para evitar qualquer alegação de nulidade processual, 

CHAMO O FEITO À ORDEM e declaro nulos todos os atos processuais a 

partir da citação de fl. 58.

Determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova a regularização do polo passivo da demanda, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Com a regularização, voltem-me conclusos para designação de audiência 

de conciliação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis – MT, 05 de novembro de 2018.
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Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28192 Nr: 798-22.2012.811.0110

 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, 

MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, LOURIVAL 

TOBIAS PEDRO, LUIZ ANTONIO JACOMINI, ASSESSORIA CONTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA KELLY CHAVES 

SBRISSA - OAB:8.963, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 Vistos.Decisão->DeterminaçãoTrata-se de Ação Civil de 

Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa c/c Medida 

Liminar de Indisponibilidade de Bens ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, LOURIVAL 

TOBIAS PEDRO, ASSESSORIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e LUIZ 

ANTONIO JACOMINI.(...) Decido.Defiro a produção de prova oral, 

consistente na inquirição de testemunhas, devendo o rol ser apresentado 

no prazo de 5 (cinco) dias. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 22 de JANEIRO de 2.019, às 14h00min (horário de Mato 

Grosso).Visando a garantia do contraditório e ampla defesa, e 

considerando o requerimento para produção de prova testemunhal, 

intime-se as partes para comparecerem à audiência. Cabem aos 

advogados constituídos pelas partes requeridas informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

CPC).Caso alguma das testemunhas arroladas resida em outra comarca e 

não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá à 

audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com 

prazo de sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência 

intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que 

a parte que arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.Caso alguma das testemunhas 

arroladas seja servidor público ou militar, expeça-se ofício requisitando ao 

chefe da repartição ou ao comando; nos termos do art. 455, §4°, III, do 

CPC.Intime-se o Município de Campinápolis para comparecer à 

solenidade.Anoto as testemunhas arroladas pelo Ministério Público à 

fl.445, que deverão ser intimadas pela via judicial, à luz do art. 455, §4°, IV, 

do CPC.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.Campinápolis – MT, 05 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo 

Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43793 Nr: 1509-17.2018.811.0110

 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 LUCIA SILVERIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCIO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, diante dos documentos juntados 

ao autos (fl. 10).

Indefiro o pleito da autora quanto ao recebimento da petição inicial como 

primeiras declarações, visto que pendente informações acerca de valores 

depositados em favor do de cujus.

Nomeio como inventariante a requerente ANA LUCIA SILVERIO GOMES, 

que deverá prestar compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes.

Em seguida, citem-se os interessados observando o pedido “d” da inicial, 

as Fazendas Públicas e o Ministério Público, nos termos do artigo 626 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, remetendo-lhes cópias das 

primeiras declarações, devendo constar no mandado que, no prazo de 15 

(quinze) dias, poderão tomar uma das medidas previstas no artigo 627 do 

CPC.

Expeçam-se os necessários mandados e editais.

Às providências.

Campinápolis – MT, 05 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33208 Nr: 799-36.2014.811.0110

 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): DIVINO SOARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Vistos.

Verifico que o requerido juntou aos autos principais comprovante de 

implantação do benefício devido (fl.139 – Cód.23712).

Noutro passo, verifico que a parte embargante apresentou cálculos 

atualizados (fls.31/33), acerca dos quais o embargado permaneceu silente 

(fl.36). Apresentando novos cálculos (fls. 38/40), dos quais a embargante 

ainda não foi intimada para manifestação.

Desta forma, primeiramente, intime-se a parte embargada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar nos autos a data da implantação do benefício, 

juntando documento comprobatório.

 Em seguida, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para 

que proceda com novos cálculos, a fim de aferição do real montante 

devido ao exequente. Anoto, como parâmetro, o acórdão de fl. 110 

(Cód.23712) tratando de benefício previdenciário de pensão por morte.

Com a apresentação dos novos cálculos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23712 Nr: 1271-47.2008.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO SOARES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso (Cód. 33208).

Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34073 Nr: 112-25.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA FERREIRA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Decisão->Determinação

Tendo em vista informação nos autos de interposição de agravo de 

instrumento (fls. 108/111-v); mantenho a decisão agravada pelos seus 

próprios fundamentos, nos termos das fls. 99/100-v.

Certifique se o Egrégio Tribunal Regional Feral da 1ª. Região deferiu, em 

antecipação da tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24210 Nr: 337-55.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOJIVAL ALEXANDRE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DE HOLANDA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 9893-B

 Visto.

 Decisão - Suspensão

Trata-se de Cumprimento de Sentença em relação aos honorários 

advocatícios (fls.44/48) proposta pelo IBAMA em face de Dojival 

Alexandre Leite.

Não tendo sido encontrados bens do executado, determino a SUSPENSÃO 

DO PROCESSO pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual estará 

suspensa a prescrição, com fulcro no art. 921, §1°, do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, voltará a correr a 

prescrição, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, 

deverão os autos ser arquivados, nos termos do art. 921, §2°, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42783 Nr: 1038-98.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Vistos.

Decisão->Determinação

Tendo em vista o pedido do causídico de redesignação da audiência 

(fl.78), uma vez que possui compromisso de viagem firmado em janeiro de 

2018 (fl.79), DEFIRO o pedido formulado às fls. 78, nos termos do art. 265, 

§1º do CPP e redesigno a audiência anteriormente aprazada nos autos, 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2.019, às 13h00min (Horário de 

Cuiabá-MT).

Intimem-se, na forma determinada às fls. 74.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campinápolis – MT, 7 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37782 Nr: 308-24.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.Campinápolis/MT, 06 de novembro de 

2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37793 Nr: 319-53.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:/MT 13.431

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para:a)Anular o contrato de empréstimo consignado nº 550651396, objeto 

da lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 10,40 (dez reais e 

quarenta centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto 

realizado (Súmula 43, STJ);c)Diante da sucumbência mínima da parte 

requerida, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2°, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC; no entanto, 

SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Campinápolis/MT, 06 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo 

Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38531 Nr: 807-08.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.Campinápolis/MT, 06 de novembro de 

2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38562 Nr: 825-29.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL WA OMOPTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 
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OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS SILVEIRA 

BELINTANI FILHO - OAB:164-977 OAB/MG

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.Campinápolis/MT, 06 de novembro de 

2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38797 Nr: 984-69.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINO PARIDZANE’EDI TSIMRIHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:/MT 13.431

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para:a)Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 

0123318403000, objeto da lide;b)Condenar o requerido à repetição do 

indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 

68,29 (sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), com a incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Diante da 

sucumbência mínima da parte requerida, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, c/c art. 86, 

parágrafo único, do CPC; no entanto, SUSPENDO a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Campinápolis/MT, 06 

de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41886 Nr: 506-27.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.Campinápolis/MT, 06 de novembro de 

2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41936 Nr: 553-98.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA RETUIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO 

JUNIOR - OAB:131.869 SP

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.Campinápolis/MT, 06 de novembro de 

2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32104 Nr: 1848-49.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA CAIXETA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT 

- PREVICAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, REVOGO a decisão de folha 142/142-v e, por 

conseguinte, determino a intimação das partes para manifestarem se têm 

interesse na produção de demais provas, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Expirado o prazo, certifique-se o voltem-me os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Campinápolis – MT, 12 de novembro de 

2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37987 Nr: 454-65.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA RICARDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, 

FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a manifestação da parte requerida pela produção de 

provas (fls. 112), dentre as quais a oitiva de testemunhas (fl.82 e 87), 

defiro a produção de prova oral.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 

2019, às 14h30min.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

Cadastrem-se as testemunhas arroladas pelos requeridos (fl. 82 e 87).

Caso haja interesse no depoimento pessoal, deverão as partes se 

manifestar, no mesmo prazo acima fixado, a fim de atender ao disposto no 

art. 385, §1°, do CPC, sob pena de preclusão.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 
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arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 05 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32110 Nr: 1853-71.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA DE LOURDES PEREIRA PRUDENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38921 Nr: 1065-18.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA RO’OPADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 0123299898764, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 767,39 (setecentos e 

sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), com a incidência de juros 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a 

partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, 

a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, 

a partir do início do contrato, 19/02/2016, conforme documento de fls. 

20-v/21 (Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito 

econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se.Campinápolis/MT, 13 de novembro de 2018.Ítalo 

Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37829 Nr: 347-21.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STURNINO HÖDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARÃES - OAB:OABDF25714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 DISPOSITIVOPosto isso, reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 

487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Campinápolis-MT, 06 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo 

Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38783 Nr: 975-10.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO MARÃTSITSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 DISPOSITIVOPosto isso, reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 

487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Campinápolis-MT, 06 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo 

Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38789 Nr: 979-47.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO MARÃTSITSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MORADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME NASCIMENTO 

FREDERICO - OAB:247095

 DISPOSITIVOPosto isso, reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 

487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Campinápolis-MT, 06 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo 

Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38923 Nr: 1066-03.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA RO’OPADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO 

JUNIOR - OAB:131.869 SP

 DISPOSITIVOPosto isso, reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 

487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 
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o necessário.Campinápolis-MT, 06 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo 

Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37555 Nr: 149-81.2017.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JUSELICE PENHIMI' URI' Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENVENUTO TSEREWARUWE PRONHOPA, 

CARMELITA PE RAIWE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB:1119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Determino o envio de cópia dos autos ao Ministério Público Federal para 

averiguação de eventual responsabilidade pelo descumprimento de ordem 

judicial, noticiado às fls. 44 e 51.

Em atenção à manifestação da parte autora (fls.53/54), certifique a 

Secretaria quanto à possibilidade da realização dos devidos estudos 

psicossocial pela equipe multiprofissional credenciada nesta Comarca.

 Cumpridas as diligências, vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me para deliberar.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41188 Nr: 123-49.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VALDESON FERREIRA VIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL ALVES FERREIRA, TALITA PEREIRA 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Não tendo sido realizada a audiência de conciliação às fls. 43/43-v, ante a 

ausência da parte autora e da requerida TALITA, foram determinadas 

diligências por este Juízo.

 Às fls. 45/49, a parte autora apresentou justificativa pela ausência à 

solenidade retro e pugnou pela inclusão de sua esposa VALDIRENE 

ALVES DA SILVA, no polo ativo da demanda.

 O Ministério Público pugnou pela realização de nova audiência de 

conciliação (fl.53).

É a síntese.

Fundamento e decido.

Defiro a inclusão no polo ativo da demanda da Sra VALDIRENE ALVES DA 

SILVA – CPF: 632.341.141-53, tendo em vista sua condição de esposa do 

autor VALDISON, e consequentemente, avó da menor ANA LAURA.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Considerando a nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o 

qual prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do 

CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, designo 

audiência de conciliação para o dia 22 de JANEIRO de 2.018, às 14h00min 

(horário de Cuiabá – MT).

DA CITAÇÃO

Cite-se os requeridos acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo 

para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data: I - 

da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver auto 

composição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do NCPC).

Intime-se a requerida, na pessoa de seu representante legal, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, devendo constar no 

mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 8º e 9º, do CPC.

Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor para comparecerem à 

oralidade (art. 334, § 3º CPC).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis – MT, 05 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43382 Nr: 1293-56.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENATO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, por 

conseguinte, CONDENO o réu CLENATO ALVES RODRIGUES, qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 129, §9º do CP com 

relação à vítima LUCIANA; e art. 147, caput, do CP com relação à vítima 

SARA. ABSOLVO o réu das denúncias da prática dos crimes capitulados 

no artigo 147, caput, do CP com relação à vítima LUCIANA, com fulcro no 

art. 386, VI, do CPP; do art. 24-A da Lei 11.340/03, com fulcro no art. 386, 

VII, do CPP; e dos arts. 12 e 14 da Lei 10.826/2003, com fulcro nos art. 

386, III do CPP.Passo, consequentemente, a dosar as penas. (...) .5. PENA 

DEFINITIVA.Em atenção à regra esculpida no art. 69 do Código Penal 

(concurso material), SOMO as reprimendas fixadas e TORNO DEFINITIVA 

a pena do réu CLENATO ALVES RODRIGES, qualificado nos autos, em 04 

(QUATRO) MESES de detenção pela prática dos crimes capitulados nos 

artigos 129, §9º do CP com relação à vítima LUCIANA; e art. 147, caput, do 

CP com relação à vítima SARA.6. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.O 

regime inicial de cumprimento de pena será aberto, nos termos do que 

preconiza o art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.7. DO DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADE.Diante do regime inicial de cumprimento de 

pena fixado, REVOGO a prisão preventiva do acusado CLENATO ALVES 

RODRIGUES e, por conseguinte, concedo o direito de recorrer em 

liberdade. Expeça-se alvará de soltura ao acusado CLENATO ALVES 

RODRIGUES, que deverá ser colocado em liberdade, salvo se por outro 

motivo deva permanecer preso.8. DETRAÇÃO.Como a detração não 

influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, deixo de efetivá-la, 

a fim de que possa ser realizada pelo Juízo da Execução Penal. (...)Após, 

nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e 

informações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43383 Nr: 1294-41.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER HIAGO ROSA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por conseguinte, 

CONDENO o réu ALEXANDER HIAGO ROSA SOARES, qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do art. 155, §§1° e 4º, I e II, todos do CP. 

Passo, consequentemente, a dosar a pena, salientando-se que a escalada 

será utilizada para qualificar o delito e o rompimento de obstáculo como 

circunstância judicial desfavorável. (...) 5. PENA DEFINITIVA.Dessa forma, 

TORNO DEFINITIVA a pena do réu ALEXANDER HIAGO ROSA SOARES, 

em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.6. REGIME DE 

CUMPRIMENTO DA PENA.O regime inicial de cumprimento da pena será o 

ABERTO, em virtude da quantidade de pena, nos termos do art. 33, §2º, 

“c” do CP. (...) 9. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.Considerando que o crime não 

foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é 

superior a quatro anos, hei por bem substituir a pena privativa de liberdade 

aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direitos, em consonância com 

o disposto no art. 44, §2°, do Código Penal, sendo: 01 (uma) pena de 

prestação pecuniária e 01 (uma) pena de prestação de serviços à 

comunidade, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal.10. 

VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS.Não houve dilação 

probatória em relação à reparação dos danos, por isso deixo de 

fixá-los.11. DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOSCondeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 804 do CPP.(...) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42551 Nr: 927-17.2018.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDA, STDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o causídico da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar novo endereço do requerido, considerando o teor da 

devolução de Carta Precatória, de fl. 36v., segundo qual informa endereço 

como "inexistente".

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31978 Nr: 1735-95.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROBERTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por MARIA ROBERTA 

DA COSTA em desfavor de OI S/A.

 A parte exequente apresentou os cálculos às folhas 132/133, dos quais a 

parte executada impugnou, aduzindo excesso de execução (fls. 173/175).

Desta feita, primeiramente, à luz do art. 52, II, da Lei 9.099/95, 

encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial para apresentação dos 

cálculos, tendo por base o Acórdão da Turma Recursal (fls. 126/127).

Após, intimem-se as partes para manifestar sobre os cálculos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

A seguir, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83741 Nr: 902-70.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PAULO BAGATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI ZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - 

OAB:OAB/MT 14077 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:13534

 Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte Autora 

alegando que a sentença foi omissa com relação aos depósitos judiciais 

feitos pela parte Requerida, pleiteando pela destinação do numerário.

DECIDO.

Analisando o feito, denota-se que a requerida limitou-se a dizer em 

audiência de conciliação sobre um depósito judicial no valor de R$ 

20.000,00, não colacionando aos autos qualquer comprovante nem 

mencionando algo em sua contestação.

Esta magistrada por conta dos presentes embargos verificou junto ao 

Sistema de Depósitos Judiciais que realmente consta um depósito feito em 

15.04.2015, no valor de R$ 20.000,00 na época, feito pela parte 

Requerida.

Assim, DOU PROVIMENTO aos embargos nos seguintes termos: "Com 

relação ao depósito feito em 15.04.2015, no valor de R$ 20.000,00 à 

época, determino sua devolução à parte Requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, com os acréscimos legais. Expeça-se alvará de levantamento 

em seu favor."

2. Deixo de analisar a petição e documentos de fls. 90/94, eis que por 

força dos embargos de declaração, não houve trânsito em julgado da 

sentença prolatada.

3. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80626 Nr: 976-95.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que os embargos de declaração opostos às fls. 193/194, 

se acolhidos, poderão ocasionar o atípico caráter infringente à decisão 

vergastada, em atenção ao princípio do contraditório, determino a abertura 

de vista à parte contrária para sobre eles se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46385 Nr: 410-59.2006.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE JESUS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS SILVA - 

OAB:23072/GO, ADRIANE PEREIRA DE LIMA - OAB:29761, CLAUDIA 

BRUNO LEMOS - OAB:MT 12.355, MARIA EMILIA GONÇALVES DE 

RUEDA - OAB:PE 23.748

 Autos n. 410-59.2006 (Id. 46385)Vistos.(...) ).Assim, não verificando na 

sentença a omissão apontada pelo Embargante, CONCEDO PROVIMENTO 

PARCIAL aos Embargos de Declaração, apenas para o fim de conceder à 

Embargante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A os benefícios da 

Justiça Gratuita.Intimem-se.No mais, cumpra-se a sentença 

prolatada.Diligências necessárias.Cláudia, 13 de novembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106172 Nr: 2928-02.2018.811.0101

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ROSA BOTELHO, WELLINGTON 

RANGEL DOS SANTOS LIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Marques Rodrigues - 

OAB:20653/O, DEFENSORIA PÚBLICA DE CLÁUDIA/MT - OAB:

 Autos nº 2928-02.2018 (Id. 106172)Auto de Prisão em 

FlagranteVistos.1(...) Desta feita, pelos fundamentos já expostos na 

decisão proferida pelo Juiz Plantonista, INDEFIRO o pedido de revogação 

de prisão preventiva do acusado.Quanto à alegação de excesso de prazo 

para o oferecimento da denúncia, VISLUMBRO QUE A PRISÃO NÃO SE 

ENCONTRA ILEGAL, pois o inquérito foi finalizado dentro dos 30 dias 

previstos no artigo 51, da Lei nº 11.343/06, tendo sido distribuído em 

05.11.2018 (código 106780) e o Ministério Público ofereceu denúncia 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contado da data do recebimento do 

Inquérito Policial (art. 46, do CPP), em 08.11.2018.Dessa maneira, INDEFIRO 

o pedido de relaxamento da prisão preventiva do flagrado, por não estar 

configurado o excesso de prazo. 2. Ciência ao Ministério Público.3. 

Intime-se.4. Translade-se cópia desta decisão para a ação penal nº 

3208-70.2018.811.0101 (ID. 106780).5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43915 Nr: 23-20.2001.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIETE RIGHI BERWIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 2287-B

 Vistos.

1. HOMOLOGO o cálculo apresentado à fl. 119-verso.

 2. Nos termos do artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil, expeça-se 

requisição de pequeno valor.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 40-70.2012.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLAIR MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O, RENATA S. C. NAPURI - OAB:OAB/RS 73380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80956 Nr: 1221-09.2012.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO FIORESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52129 Nr: 111-43.2010.811.0101

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON MARTINS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB- MT 10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do mandado de 

citação negativo de fls. 66/67, sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81300 Nr: 451-79.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGES TOUFIC TOUFIC JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - 

UNITINS, EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791, Luiz Fernando Arruda - OAB:80.253/PR

 Vistos.

1. Deixo de conhecer os embargos de declaração de fls. 163, interpostos 

pela Requerida Educon, eis que a obrigação determinada na sentença no 

item "a" do dispositivo foi cumprido integralmente pela Requerida Unitins, 

conforme petição de fls. 182/184.

2. Intime-se a Requerida Educon sobre a presente decisão.

3. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

 4. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

5. Na sequência, caso a parte autora e a Requerida Educon não 

interponham recurso, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 

1.010, §3º, do CPC).

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82963 Nr: 300-79.2014.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M S COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR TENEDINI, VALDENICE GALELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB-MT 17.824-0, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80245 Nr: 563-82.2012.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, Simone Besold - OAB:17545-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 563-82.2012 (Id. 80245)

Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente Convertida 
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em Cumprimento de Sentença

Exequente: COLONIZADORA SINOP S/A

Executado: OZIEL DOS SANTOS NETO

Vistos.

1. Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor 

solvente convertida em cumprimento de sentença, promovida por 

COLONIZADORA SINOP S/A em desfavor de OZIEL DOS SANTOS NETO, 

em que visa à execução do débito referente ao Compromisso de Compra e 

Venda nº 002359.

Em 03.07.2012, a inicial foi recebida (fl. 27).

Às fls. 45/49, as partes anexaram aos autos acordo firmado entre elas, 

requerendo a sua homologação e suspensão do feito até cumprimento do 

acordo.

 É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as partes 

(fls. 45/49), com o pedido de suspensão do feito.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) O inciso III do art. 487 cuida de um mesmo gênero de decisão: a 

decisão homologatória da autocomposição, pondo fim à controvérsia. Não 

há aqui verdadeiramente heterocomposição. (DIDIER Jr, Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil. 17ª Edição. Editora Juspodivm. Salvador- Bahia, 

2015: p. 732).

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante às fls. 45/49 e 

SUSPENDO o curso do processo até o seu integral cumprimento, que 

findar-se-á em 10.10.2020.

 2. Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo 

Código de Processo Civil.

 3. Aguarde-se em arquivo provisório.

 4. Intime-se apenas a parte Autora.

5. Diligências necessárias.

 Cláudia, 12 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83430 Nr: 680-05.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCIO DOS REIS FRIGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUBE B. PEREIRA MACEDO 

- OAB:MT - 13.941, Lucilo de Freitas Macedo Filho - 

OAB:14.415/OABMT

 Vistos.

1. Defiro o pedido da defesa (fl. 235). Oficie-se, conforme requerido, com 

prazo para resposta de 10 (dez) dias.

2. Com as respostas, intime-se a defesa para apresentar suas alegações 

finais no prazo de 10 (dez) dias.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81964 Nr: 1150-70.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZI E TEIXEIRA LTDA - EPP, Leonir Rizzi, ELI 

LLOURDES FREGONESE RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Vistos.1. (...) . Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 30/412).Assim, não 

verificando na sentença as contradições apontadas pelo Embargante, 

NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.Int.2. Com relação ao 

pedido de infojud, DEFIRO apenas no tocante à última declaração de 

imposto de renda. Segue a consulta em anexo.3. Considerando que a 

propriedade de bem móvel transfere-se com a simples tradição nos termos 

do artigo 1.226 do Código Civil, podendo eventualmente o(s) veículo(s), em 

nome da(s) parte(s) executada(s), constantes do sistema RENAJUD já 

ser(em) de propriedade e estar(em) na posse de outrem, situação que, se 

deferida a constrição sem a devida cautela, poderia afetar direito de 

terceiro(s) de boa-fé e, por conseqüência, ocasionar a oposição de 

embargos de terceiro, fazendo com que o presente feito se arraste por 

ainda mais tempo, DEFIRO apenas a busca de veículos em nome da(s) 

parte(s) executada(s) utilizando-se do sistema RENAJUD.(...0

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52737 Nr: 718-56.2010.811.0101

 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: NAIR DOS SANTOS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o acórdão prolatado, intime-se a parte Requerida para 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo.

3. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82505 Nr: 1699-80.2013.811.0101

 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: SIRLENE NOBRE LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALIETE RIGHI BERWIG - 

OAB:7214

 Vistos.

1. À curadora especial para oferecer contestação no prazo legal.

2. Nomeio para defesa da autora o Defensor Público atuante na Comarca.

3. Em razão da atuação da nobre advogada Dra. DANIELA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB/MT 12.687 B, como advogada da parte nomeada 

como curadora especial, CONDENO o Estado de Mato Grosso no 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de 1 URH da Tabela de 

Honorários da OAB/MT, no valor de R$ 869,51 (oitocentos e sessenta e 

nove reais e cinquenta e um centavos). Expeça-se certidão, nos termos 

do Provimento n. 09/2007 da CGJ.

4. Procedo às buscas do atual endereço do Executado: MARCONI 

SOARES DA SILVA, CPF/MF nº 014.035.761-06, nos sistemas que o Juízo 

tem à disposição: CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg, Infojud e SIEL, desde 

que atendidos os dados necessários para a pesquisa.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105361 Nr: 2524-48.2018.811.0101

 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: TIGRE INVESTIMENTOS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JOSÉ AUGUSTO 

FORMIGONI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2524.48.2018.811.0101 (Id. 105361)

Embargos de terceiro

 Embargante: TIGRE INVESTIMENTOS

Embargados: ESTADO DE MATO GROSSO e outro

Vistos.

1. Por força do artigo 678 do Código de Processo Civil, determino a 

suspensão dos atos expropriatórios sob a matrícula n. 3028 do CRI local, 

isso porque restou comprovado nos autos o domínio sobre o imóvel pelo 

embargante. Compulsando a matrícula do imóvel, verifica-se que foi 

adquirida por ele em 06.07.2004, averbada a escritura de compra e venda 

em 27.07.2004.

De outro lado, em que pese o embargado José Augusto Formigone ter 

indicado à penhora 50% do imóvel em 24.05.1999 nos autos n. 23/99 e 

39/99 (atualmente execução fiscal n. 197/2004 – código 5505), apenas foi 

determinada a redução a termo da penhora em 31.08.2007 (fls. 71), ou 

seja, mais de três anos após a compra do imóvel pelo Embargante e 

averbada a penhora apenas em 13.02.2017.

Assim, necessária a suspensão dos atos expropriatórios a fim de não 

prejudicar o terceiro de boa fé.

2. CITE-SE a parte Embargada para que ofereça contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, com as advertências da Lei (art. 679 do CPC).

3. Apensem-se aos autos de execução código 5505 bem como 

certifique-se esta decisão naquele feito.

4. Se com a contestação for alegada preliminar ou juntada de novos 

documentos, intime-se a parte embargante para querendo replicar, no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, voltem conclusos para 

saneamento do feito ou julgamento antecipado da lide.

5. Int.

6. Diligências necessárias.

Cláudia, 12 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83578 Nr: 794-41.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BORGES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA TEIXEIRA HOSHINO - 

OAB:MT-20290/0, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida (requerente) para oferecimento de 

contrarrazões aos recursos de apelação (fls. 189/197), no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intimem os apelantes para 

apresentarem contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83855 Nr: 987-56.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENOR BURILLE, ANILTON CARLOS EMERENCIANO, 

Edinaldo Antonio da Silva, LÍDIA FERREIRA DE MEDEIRO SILVA, JEDERSON 

GARBIN TENÓRIO, JOSÉ JOAQUIM DE GOIS, ROSANGELA SUZIN, ROSELI 

INÊS FRANCO, SHEILA YOTZCHETZ, NELISE ELISETE ANDERLE, SHIRLEY 

YOTZCHETZ, RODINETE DA SILVA CARNEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT 10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA TEIXEIRA HOSHINO - 

OAB:MT-20290/0, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida (requerente) para oferecimento de 

contrarrazões aos recursos de apelação (fls. 338/346), no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intimem os apelantes para 

apresentarem contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83937 Nr: 1038-67.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ODILO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido ao pagamento das parcelas devidas a título de aposentadoria 

rural por idade, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do artigo 

39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data da citação válida 

(31.10.2014), com os seguintes parâmetros: a) a correção monetária 

incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada 

prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede 

de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o 

IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.(...) 

.Cláudia, 12 de novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103377 Nr: 1567-47.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - AMÉRICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTES INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI, HIGOR 

REINALDO PONTES, ANDREIA BABY FAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, DIRCEU BENEDITO MENEZES - OAB:PR 17631, EMERSON 

CARLOS PEDROSO - OAB:PR 24033, MAURO CZELUSNIAK - OAB:PR 

17632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Penhora, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 60,00 (sessenta reais reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia-Centro-3vezes de R$ 20,00", 

bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51510 Nr: 888-62.2009.811.0101

 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: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU COAN, EGON MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 3.277-A, João de Freitas Novais II - OAB:12052, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:OAB-MT 3.418-A
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 Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de 

fls. 678, que indeferiu o pedido de inclusão de litisconsorte ativo e 

subsidiariamente de assistência dos autores, insurigndo agora os 

embargantes alegando que houve omissão no decisum.

DECIDO.

Acerca dos embargos de declaração interpostos, entendo que não 

merecem acolhimento, eis que percebe-se que o embargante se insurge 

contra o que considera error in judicando, que deve ser atacado por meio 

do recurso adequado à reforma da decisão.

Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1.022, CPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Assim, não verificando na sentença a omissão apontada pelos 

Embargantes, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

2. Intimem-se as partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82366 Nr: 1561-16.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ISABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA TEIXEIRA HOSHINO - 

OAB:MT-20290/0, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 Vistos.

1. Indefiro os pedidos constantes na petição de fls. 167, eis que a autora 

foi intimada tanto pessoalmente como por DJE para levar ao médico perito 

todos os exames e atestados médicos para análise e analisando a perícia 

feita, denota-se que faltaram elementos para o perito fazer suas 

conclusões acerca do problema no tornozelo da autora. Deveria a parte 

autora ter tido a cautela de fotocopiar os documentos que instruiram a 

inicial (atestados, exames) a fim de propiciar ao Sr. Perito maiores 

elementos de convicção.

Acerca da ausência de respostas ao quesito II de fl. 151, com relação ao 

dano físico e/ou estético, segundo consta do laudo pericial, o Sr. Perito 

não conseguiu analisar com profundidade a questão, por conta da 

ausência de exames, relatórios clínicos, atestados médicos.

 2. Preclusa esta decisão, voltem conclusos para sentença, eis que as 

partes já se manifestaram sobre o laudo pericial.

3. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83577 Nr: 793-56.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA TEIXEIRA HOSHINO - 

OAB:20290/O, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida (requerente) para oferecimento de 

contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 99/107), no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intimem os apelantes para 

apresentarem contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46844 Nr: 879-08.2006.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SOCRATES S. 

MENDES - OAB:MT/7523, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:OAB/MT 9.982/B, 

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - OAB:OAB-MT 23.145-0, JOSÉ 

ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 Vistos.

 1. Trata-se de pedido formulado pela Defesa do réu Pedro Giachini, em 

que solicita a disponibilização da relação dos cidadãos relacionados para 

compor as Sessões do Tribunal do Júri nesta Comarca nos anos de 2009 

a 2011, assim como as atas dos jurados do mencionado período (fls. 

682/683).

 O pedido da defesa se fundamenta na possível existência de fato novo 

após o julgamento da ação penal, requerendo os documentos para 

posteriomente ingressar com uma revisão criminal.

 Considerando que o réu foi submetido ao Tribunal do Júri, onde foi 

condenado pelo crime previsto no art. 121, §2º , inciso IV, do Código 

Penal, estando atualmente cumprimento pena na Penitenciária "Ferrugem" 

na Comarca de Sinop e a possibilidade da existência de fato novo, não 

vejo prejuízos em deferir o pedido da defesa.

Desse modo, DEFIRO o pedido de fls. 682 e DETERMINO que a Secretaria 

providencie cópia da relação dos cidadãos relacionados para compor as 

Sessões do Tribunal do Júri nesta Comarca nos anos de 2009 a 2011 e as 

atas dos jurados do mencionado período, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Cumprida a decisão, intime-se a defesa, via DJE.

 3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53808 Nr: 391-77.2011.811.0101

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VESPASIANO JOSÉ ANACLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114, TÂNIA MARA ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - OAB:

 Vistos.

1. Ante a renúncia do advogado nomeado nos autos em apenso, nomeio 

para a defesa do autor o Defensor Público atuante na Comarca.

2. Para o Requerido citado por edital, nomeio o Dr. Maicon Seganfredo, sob 

a fé de seu grau. Intime-se-o para apresentar contestação, ainda que por 

negativa geral.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106462 Nr: 3092-64.2018.811.0101

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TIMPANO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:21927/O

 Autos nº 3092-64.2018 (Id. 106462)Auto de Prisão em FlagranteVistos.

(...) . Assim, tratando-se dos mesmos fundamentos já examinados por 

este juízo, tenho que a parte irresignada, in casu, deve pleitear a reforma 
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da decisão ao juízo ad quem. Desta feita, pelos fundamentos já expostos 

na decisão proferida pelo Juiz Plantonista, INDEFIRO o pedido de 

revogação de prisão preventiva do acusado.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se.Diligências necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50448 Nr: 1406-86.2008.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

RONALDO MIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA ZOBOLI XAVIER, LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte Requerida ainda não tem o domínio sobre o 

imóvel objeto da matrícula n. 3511 do CRI local, por ora, indefiro a 

avaliação e leilão do mesmo.

Todavia, determino a intimação do proprietário Colonizadora Sinop a fim de 

informar se a parte Rosa Zaboli Xavier está cumprindo com as parcelas do 

compromisso de compra e venda no prazo de 10 (dez) dias.

2. Ainda, determino constatação pelo oficial de justiça acerca de eventual 

possuidor no imóvel ou se o imóvel está locado, devendo intimar da 

penhora realizada quem estiver na posse do imóvel. Prazo: 10 (dez) dias.

3. Com as respostas, intime-se a parte autora para querendo apresentar 

manifestação.

4. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45020 Nr: 659-44.2005.811.0101

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO BASTIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Chamo o feito à ordem, para revogar a sentença de fl. 96.

2. Paute-se nova audiência de conciliação, conforme endereço de fl. 97. 

Consigno que é dever da parte autora comparecer nas audiências 

designadas, sob pena de configurar abandono do processo.

3. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51853 Nr: 1231-58.2009.811.0101

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE RISSI MIOTO - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES CAVALHEIRO, ESALE 

CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT, WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, oficie-se o Detran em resposta ao expediente de fl. 102, 

informando-lhe sobre a retirada da restrição no veículo de placa AKB 

6159, conforme extrato em anexo.

2. Com relação ao pedido de fl. 95, acerca da junção deste feito com os 

autos de código 8010103-86.2010.811.0101, em que pese ter havido 

decisão com o valor do débito referente a ambos os processos, tenho que 

não merece guarida a reunião, eis que os mesmos estão tramitando em 

sistemas diversos: este como processo físico e o outro no sistema PJE. 

Eventual reunião poderia dificultar eventuais recursos e o andamento 

processual. Assim, este feito continuará sem ter a reunião dos débitos.

3. Expeça-se certidão da dívida em nome dos executados, no prazo de 05 

(cinco) dias para fins de protesto.

4. Intimem-se ainda os executados para indicarem bens passíveis de 

penhora, sob as penas da lei (artigo 774, parágrafo único do CPC), no 

prazo de 05 (cinco) dias.

5. Sem prejuízo dos itens anteriores, expeça-se carta precatória para 

penhora, avaliação e remoção dos bens em face dos executados. Caso 

sejam penhorados bens, deverá a parte exequente ser intimada para 

manifestar se deseja a adjudicação no prazo de 05 (cinco) dias, correndo 

as suas expensas o gasto com a remoção.

6. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46315 Nr: 349-04.2006.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR TONINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT, PEDRO GENI CONTATO - OAB:9351/MT, TÂNIA MARA 

ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 9.231-A

 Vistos.

1. Defiro a penhora também no imóvel de matrícula n. 307. Reduza-se a 

termo as penhoras dos imóveis n. 16.459 do 1º Ofício Extrajudicial de 

Sinop e n. 307 do CRI local, intimando-se o executado, bem como sua 

esposa, se casado for, constituindo-se depositário do bem.

Após oficie-se os respectivos ofícios para darem cumprimento a esta 

decisão, constando ainda que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita.

2. Após a averbação das penhoras nas matrículas dos imóveis, 

expeça-se mandado de avaliação e intimem-se as partes para 

manifestarem-se acerca da mesma, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Sem prejuízo do item anterior, intime-se a parte Autora a fim de informar 

no prazo de 05 (cinco) dias se pretende adjudicar algum imóvel ou o 

veículo penhorado (fl. 264).

4. Acerca da penhora de fl. 259 e 264 bem como do bloqueio de fls. 266, 

intime-se a cônjuge Maristela para querendo apresentar impugnação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

expeça-se alvará de levantamento em favor do autor, no prazo de 05 

(cinco) dias.

5. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50449 Nr: 1410-26.2008.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL SOKOLOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDI FÁCIL CODOPEL COMPRA ADJUNTA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476, Elisabete Ap. da Silveira Araújo da Silva - OAB:MT8431

 Autos n. 1410-26.2008.811.0101 (Id. 50449)Cumprimento de 

sentençaReclamante: MIGUEL SOKOLOWSKIReclamada: CREDI FÁCIL 

CODOPEL COMPRA ADJUNTA LTDAVistos.1(...).Sendo assim, como se 

trata de relação de consumo, possível a desconsideração da pessoa 

jurídica a fim de incluir no polo passivo os sócios CARLOTE PREDIGER 

DOBRI e VALDEMIR JOSÉ DOBRI.2. Intime-se a parte autora para informar 

o atual endereço dos sócios no prazo de 10 (dez) dias e requerer o que 

de direito.Cláudia, 13 de novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

Comarca de Colniza
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Diretoria do Fórum

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS JURADOS PARA O 

ANO DE 2019 -´O Exmo. Doutor Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz 

Substituto da Comarca de Colniza-MT, na forma da lei, FAZ SABER a todos 

quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste 

Juízo da Secretaria da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, foram 

alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, nos termos do 

artigo 425 do Código de Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, 

que deverão ser sorteados para reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66438 Nr: 1697-64.2014.811.0105

 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: Cleuza Machado do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ARNOD, 

para devolução dos autos nº 1697-64.2014.811.0105, Protocolo 66438, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60337 Nr: 1529-67.2011.811.0105

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Souza Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Felipe Ribeiro de Oliveira - 

OAB:14.628-MT

 Vistos etc.

INTIME-SE a defesa para se manifestar quanto o teor da certidão de fls. 

140 e a cota ministerial retro.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37959 Nr: 1578-79.2009.811.0105

 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: VIVIANE DE F. DOS SANTOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, via Djes, 

para impugnar a contestação no prazo legal.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41875 Nr: 1093-11.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO AMORIM DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos;

HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha ANTÔNIO BENTO 

SANTOS BARBOSA.

Uma vez que o réu já foi interrogado dou por encerrada a instrução.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público e à Defesa, sucessivamente, 

para a apresentação de alegações finais por escrito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92452 Nr: 4085-95.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALINE ROCHA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:33104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO à parte autora as benesses da assistência judiciária gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

Assim, há de se considerar que, tanto a comprovação dos requisitos, 

quanto a concessão da tutela, não implica em conhecimento do mérito, 

constituindo tão somente uma proteção para um direito que, sujeito a 

perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do tempo despendido na 

tramitação do processo.

Tais requisitos consistem na comprovação da existência do fumus boni 

iuris e do periculum in mora, de modo a embasar o emprego da tutela ora 

tratada.

Como cediço, “O edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a 

Administração Pública quanto os candidatos”.

 Neste diapasão, a aferição da probabilidade do direito da autora passa 

pela análise dos fatos trazidos na peça vestibular, com o edital, que é a lei 

do concurso.

Perfilhando os autos, verifica-se que a requerente não colacionou o edital, 

de modo a impossibilitar a constatação do direito quanto à nomeação e os 

prazos e condições estipulados no certame.

Como se não bastasse, segundo o teor do enunciado da súmula 226 do 

STJ, o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser 

exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Sendo assim, considerando que a parte autora afirma que irá concluir o 

curso no final do ano, aparentemente, não faz jus ao pedido perseguido 

por não preencher os requisitos mínimos para o ingresso no cargo.

 Pelo exposto, ausentes os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC, 

INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.

Em virtude das peculiaridades do caso, deixo de designar audiência de 

conciliação.

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação, no prazo legal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87306 Nr: 1142-08.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDA FERNANDA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT
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 Ante o exposto, e por tudo que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR a 

acusada EDUARDA FERNANDA XAVIER, devidamente qualificada, como 

incurso nas sanções do artigo 307 do Código Penal e artigos 33, caput, da 

Lei Federal n.º 11.343/2006; e ABSOLVER a acusada EDUARDA 

FERNANDA XAVIER das imputações do delito descrito no artigo 35, caput, 

da Lei Federal n.º 11.343/2006, o que faço com fundamento no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.(...) DO CONCURSO MATERIALEm 

sendo aplicável in casu a regra disciplinada no artigo 69 do Código Penal 

(concurso material de delitos), fica a ré definitivamente condenada pelas 

penas referentes ao tráfico de drogas (04 anos, 04 meses e 14 dias de 

reclusão e 500 dias-multa) e falsa identidade (03 meses e 19 dias de 

detenção), à PENA de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 14 

(quatorze) dias de RECLUSÃO, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de 

DETENÇÃO e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa DIAS-MULTA, 

devendo cumprir a pena de reclusão primeiro. ( ...) Após o cumprimento de 

todas as determinações constantes na presente sentença, remetam-se os 

autos ao ARQUIVO com as baixas e anotações de praxe.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 09 de novembro 

de 2018.(assinado digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91198 Nr: 3449-32.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIMBÓ MADEIRAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação redeisgnada para o dia 

06/12/2018, às 18h00min, a ser realizada na sala de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64761 Nr: 208-89.2014.811.0105

 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: Walmerson Ponciano Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará, como requerido às fls. 85/86.

Após, ante o cumprimento voluntário da obrigação, CERTIFIQUE-SE o 

necessário (inclusive o trânsito em julgado) e ARQUIVE-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62284 Nr: 1352-69.2012.811.0105

 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: Neuza Pinheiro dos Santos

 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.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73397 Nr: 1493-49.2016.811.0105

 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): EDERSON NEI RIEDEL, JOSÉ CLAUDIO RIEDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Vistos etc.

Relatório dispensado na forma do art. 80, § 3º, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Sem delongas, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO por 

sentença, a transação penal proposta e aceita por EDERSON NEI RIEDEL e 

JOSÉ CLAUDIO RIEDEL (fls. 63), revestindo - na da cláusula rebus sic 

stantibus, pelo que, descumprida que for, o procedimento penal 

prosseguirá, obrigatoriamente, com o consequente oferecimento de 

denúncia.

 No mais, ante a presença dos requisitos legais dos artigos 118 e 120 do 

CPP na toda da cota ministerial, DEFIRO o pedido de restituição de bens.

Por oportuno, DEIXO consignado que, havendo cumprimento total do 

acordo entabulado, deverão os autos virem CONCLUSOS para a 

decretação da extinção de punibilidade dos supostos autores do fato.

CIÊNCIA ao representante do Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.12 /2018/C.A - INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS 

JURADOS PARA O ANO DE 2019. - FAZ SABER, a todos quanto do 

presente Edital n 12/2018/C.A virem ou dele conhecimento tiverem, que, 

neste Juízo da Secretaria da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, 

foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, nos 

termos do artigo 425 do Código de Processo Penal, os cidadãos abaixo 

relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas do 

Tribunal do Júri.

* O Edital n° 12 /2018/C.A completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 36696 Nr: 1580-92.2014.811.0034

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Targus Rodrigues Justino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1580-92.2014.811.0034 – CÓDIGO 36696

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministerio Público Estadual

PARTE REQUERIDA: Targus Rodrigues Justino
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VÍTIMA: Loriene Santos Camargo, Filiação: Sinair Marcelino Camargo e Iraci 

Santos de Lima, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Teixeira de 

Farias, Bairro: Vila Ituberaba, Cidade: Dom Aquino-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/12/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: I N T I M A Ç Ã O da parte acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita.

 DESPACHO/DECISÃO: Processo nº 1580-92.2014.811.0034 - Código 

36696 - VISTOS, ETC. Em vista da certidão do Sr. Oficial de Justiça à fl. 

32, dando conta que a vítima não foi localizada para ser intimada da 

sentença proferida às fls. 27/28, defiro o pedido do Ministério Público e 

determino a intimação da ofendida por meio de edital, com prazo de 20 

(vinte) dias. Após, com o trânsito da decisão, certifique-se e arquivem-se 

os autos. Intime-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 19 de março de 2018. 

Valter Fabrício Simioni da Silva - Juiz de Direito.

SENTENÇA: Código: 36696 - VISTO, Trata-se de ação de medidas 

protetivas de urgência (Lei Maria da Penha), interposta por LORIENE 

SANTOS CAMARGO em face de TARGUS RODRIGUES JUSTINO, ambos já 

qualificados nos autos em epígrafe. Em síntese, as medidas protetivas 

foram deferidas na data de 22/12/2014. Em seguida, as partes foram 

devidamente intimadas. É o relato. DECIDO. É sabido que a medida 

protetiva possui caráter cautelar. Assim, presta-se a resguardar a vítima 

de futuras agressões perpetradas por pessoas de seu íntimo 

relacionamento. Nesse sentido, as cautelares necessitam de fumus boni 

iuris e periculum in mora. No caso epigrafado, não se fazem mais 

presentes os requisitos acima delineados, que outrora estavam presentes, 

diante do lapso temporal perpetrado entre o deferimento das medidas 

protetivas e a presente data, bem como por terem sido elas satisfativas à 

vítima, sob pena de sua manutenção tornar-se indefinidamente ad 

eternum. Portanto, torna-se inócua a manutenção da tutela emergencial. 

Neste sentido, trago à baila jurisprudência de Tribunais Estaduais: 

HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR-LHES CARÁTER DEFINITIVO - 

NATUREZA CAUTELAR - DISTINÇÃO ENTRE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA E MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS PELO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL - 

DESCUMPRIMENTO A ENSEJAR O DECRETO PRISIONAL - 

IMPOSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA. 1- As Medidas Protetivas não 

devem durar ad eternum e, assim não há que se falar na aplicação do 

instituto da decadência. 2- No contexto, tendo em vista que a suposta 

vítima não exerceu o seu direito de representação e transcorrido mais de 

dois anos da data em que lhe foram conferidas Medidas Protetivas, não há 

o que se falar em descumprimento das mesmas a ensejar o Decreto 

Prisional do paciente, valendo o registro de que nada impede venha 

requerê-las novamente se houver justa motivação. 3- Existe uma grande 

diferença entre Medidas Protetivas de Urgência com as Medidas 

Cautelares previstas no Código de Processo Civil, sendo que no âmbito do 

Direito Penal as primeiras não podem ser definidas como Medidas 

Cautelares Satisfativas, uma vez que podem ser substituídas a qualquer 

tempo ou até mesmo revogadas. (...) (TJ-MG - HC: 10000130159783000 

MG , Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras 

Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2013). Com 

estas considerações, entendo que as medidas protetivas perderam seu 

objeto, de modo que as restrições severas ao direito de ir e vir do réu 

devem ser revogadas. Consigno que nada impede a vitima de novamente 

requerer as medidas protetivas de urgência se houver justa motivação. 

Diante do exposto, REVOGO as presentes medidas protetivas e ante a 

cessação de sua necessidade, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Posto isto, julgo prejudicado o pedido de readequação das 

medidas protetivas. Tomem-se as seguintes providências: 1) 

Encaminhe-se cópia da presente sentença à Delegacia de Polícia Judiciária 

Civil e ao Destacamento da Polícia Militar desta Comarca; 2) Intimem-se as 

partes, cientificando a vítima de que nada a impede de requerer novas 

medidas protetivas, havendo justa motivação; 3) Dê-se ciência ao 

Ministério Público. 4) Por fim, com o trânsito em julgado, arquive-se autos 

com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Dom Aquino – MT, 16 de 

outubro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti - Juíza de Direito. Eu, 

Marli Ribeiro Santos -Técnica Judiciária, digitei.

 Dom Aquino - MT, 26 de outubro de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57729 Nr: 2211-94.2018.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, Wilson 

das Dores de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, com fulcro no artigo 99, §2º, do CPC, INTIMEM-SE os 

embargantes para acostarem documentos idôneos a comprovar o 

preenchimentos dos pressupostos necessários para o deferimento da 

justiça gratuita ou recolher as custas e taxas judiciais no prazo de 15 dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do 

CPC.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 12 de novembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12078 Nr: 674-44.2010.811.0034

 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: Helena Avelina de Souza Cedro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, Rafael Parmigiani - OAB:19762-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37509 Nr: 343-86.2015.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendell Silva Porfirio, Guilherme Leandro 

Menezes de Assis Gouvea de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 “Vistos, etc.

 1. Tendo em vista ausência da intimação do denunciado Wendell, 

REDESIGNO a audiência para o dia 28 de fevereiro de 2019 às 13h (MT).

2. Comunique-se o juízo deprecado a audiência agendada para intimar o 

denunciado.

3. Saem os presentes Intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

a urgência que o caso requer.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 49805 Nr: 2066-72.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurany Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 “Vistos, etc.

 1. Arbitro ao(a) advogado(a) nomeado(a) para o ato o valor de 1,5 URH a 

ser custeado pelo Estado. Considerando que a advogada nomeada (ref. 

16), não compareceu a presente audiência, deverá, no momento da 

expedição do alvará de honorários, ser descontados o valor de 1,5 URH 

arbitrados à advogada nomeada para o ato de audiência de instrução 

processual.

2. Tendo em vista que neste ato foi procedido o interrogatório do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 570 de 683



denunciado, não houve requerimento de diligencia pelas partes, encerro a 

instrução processual.

3. Abra-se vistas ao MPE e a Defesa, sucessivamente, para apresentar 

memoriais finais escritos, no prazo legal, de acordo como art. 403, §3º do 

CPP. Após, conclusos para sentença.

 4. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 56665 Nr: 1769-31.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramitan Faria Cassiano 

Jorge de Carvalho - OAB:18.850, Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 “Vistos, etc.

 1. Considerando que a testemunha Odilio Alves Santos compareceu à 

presente audiência e neste ato foi procedida sua inquirição, oficie-se o 

juízo deprecado da comarca de Várzea Grande solicitando a devolução da 

missiva precatória expedida à ref. 24.

2. Tendo em vista que neste ato procedeu a oitiva das testemunhas e o 

interrogatório do denunciado, não havendo requerimento de diligências 

encerro a instrução processual.

 3. Em seguida, abra-se vistas ao MPE e à Defesa, sucessivamente, para 

apresentarem memoriais finais escritos, no prazo legal (art. 403, §3 do 

CPP). Após, façam-me os autos conclusos para sentença.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário. ”

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-30.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FIDELIS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo n. 1000009-30.2018.8.11.0034 - PJE Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. A parte Promovente, embora devidamente intimada (ID 

n. 14795703) para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa na ata digitalizada nos autos (ID n. 14623706 ). Diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dom Aquino - MT, 15 de outubro de 2018. RAYSSA DUARTE 

MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos 

do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza 

leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, 

transitada em julgado, arquive-se. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA 

Juiz de Direito, em substituição legal

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33194 Nr: 283-44.2014.811.0036

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária e Empreendimento Floriano Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Fabiano Martins de 

Campos - OAB:13339, PRÍSCILA BASTOS TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos nº 283-44.2014.811.0036 (33194)

Embargos

Despacho.

Vistos etc.

CUMPRA-SE a serventia o que já foi determinado na sentença de fl. 191.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16717 Nr: 143-15.2011.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lormino Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Yutaka Sawada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13068, Vinícius Vargas Leite - OAB:11.213-A

 Processo n°. 143-15.2011.811.0036

Código: 16717

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade readequação de pauta, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA para o dia 07/12/2018 as 15hs00min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 12 de novembro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43297 Nr: 1283-11.2016.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Pereira dos Santos, Adão 

Camargo, Lacy Moreira de Moraes, Nalba Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Processo n°. 1283-11.2016.811.0036

Código: 43297

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade readequação de pauta, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA para o dia 07/12/2018 as 14hs30min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 12 de novembro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54952 Nr: 308-18.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS, Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938.A, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 Diante do exposto:1) DEIXO DE CONHECER o pedido da parte executada 

de fls. 100/101, pois é o Juízo Deprecante o competente para analisar a 

petição de revogação da penhora e devolução do bem removido, com 

fundamento na apresentação de caução (art. 840, III do CPC).2) No mais 

tendo em vista o CUMPRIMENTO PARCIAL do(s) ato(s) deprecado(s), visto 

que uma das Colheitadeiras não foi encontrada nesta Comarca, conforme 

Certidão do Oficial de Justiça de fls. 52 e 153 , Auto de Penhora de fl. 53, 

Auto de Avaliação de fls. 60/61 e Auto de Remoção e Depósito de fl. 154, 

DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo Deprecante, de origem, com as baixas e 

homenagens de estilo. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

12/11/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54952 Nr: 308-18.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS, Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938.A, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para, no prazo legal, manifestarem 

acerca da juntada de Ref. 61.

Guiratinga - MT, 12 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15763 Nr: 507-21.2010.811.0036

 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: Sidnei Martins Oliveira, Brasil Veículos Companhia de 

Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronica Filipin Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, Mariana Ruza - OAB:11882-B/MT, Walef Caik Calixto 

Feitosa - OAB:21.568, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A, Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 1) Dessa forma, para elaborar o Laudo Pericial a fim de auferir a aptidão 

do autor ao trabalho, as características das fraturas sofridas pelo autor e 

responder os quesitos apresentados pelas partes, NOMEIO o perito 

médico, atuante nesta Comarca, Dr. DIÓGENES GARRIO 

CARVALHO-CRM/MT 4142, que pode ser contatado pelo e-mail 

administrativo@geramedicina.com.br, o qual cumprirá rigorosamente o 

encargo que lhe é cometido, independentemente de compromisso legal, 

conforme estipula o art. 466 do Novo CPC.2) INTIMEM-SE as partes, para 

que, em 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem o impedimento ou a 

suspeição do perito, indicarem assistente técnico e apresentarem outros 

quesitos (art. 465, §1º do NCPC).3) Após, INTIME-SE o(a) perito(a), 

PREFERENCIALMENTE por e-mail, com base no princípio da celeridade 

processual, para informar se aceita a nomeação, pelo valor dos 

honorários advocatícios já depositados nos autos, na quantia total de 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme comprovantes de fls. 

274/276 e 284/286 (art. 465, §2º do NCPC). 4)Aceita a nomeação e a 

proposta de honorários citada, EXPEÇA-SE o respectivo alvará de 

liberação de 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados em Juízo 

relacionados aos honorários periciais (fls. 274/276 e 284/286 ), como 

adiantamento dos trabalhos periciais, em benefício do perito nomeado 

DIÓGENES GARRIO CARVALHO-CRM/MT 4142, transferindo o valor para a 

conta bancária a ser indicada por ele. 5) Após, NOTIFIQUE-SE o Perito, 

PREFERENCIALMENTE por e-mail, para informar o dia e horário da 

realização da perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para 

prévia ciência às Partes. 6) O laudo pericial deverá ser apresentado até 

30 (trinta) dias após a data em que o perito realizar a perícia no autor.7) 

Por fim, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

MANIFESTEM-SE em relação ao Laudo Pericial, sob pena de preclusão de 

direitos.8) No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos para a determinação de liberação do valor dos honorários 

restante para o perito, bem como para a realização

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47264 Nr: 697-37.2017.811.0036

 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: Cleophanes Lopes Domingues Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus Souza Santos, José Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Processo n°. 697-37.2017.811.0036

Código: 47264

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade readequação de pauta, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA para o dia 07/12/2018 as 13hs30min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 12 de novembro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15760 Nr: 504-66.2010.811.0036

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dubla Valentim Ramos, Iraídes Ferreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Moraes de Souza, Francisco César 

Brzezinski Filho, Léa Carvalho Moraes Brzezinski, Manoel Messias 

Guimarães, Otávio do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eunice de Souza - OAB:3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3.052-A, 

Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 Isso posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE processo sem julgamento de 

mérito, na forma do artigo 485, I e III c/c 330, IV c/c art. 290 ambos do Novo 

Código de Processo Civil.DEIXO, excepcionalmente, de condenar a parte 

embargante ao pagamento das custas processuais, pois a questão que 

colocou fim a presente ação foi justamente a falta de quitação delas.Nos 

termos do art. 85, §2º e §8º do NCPC, CONDENO a parte AUTORA ao 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, valor esse que deverá 

ser levado em consideração o proveito econômico da área de terra, objeto 

da presente lide, de aproximadamente 700 hectares, conforme ficou 

e x p r e s s o  n a  d e c i s ã o  p r o f e r i d a  e m  a u d i ê n c i a  ( f l s . 

231/232).P.I.C.Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE o presente feito, dando-se baixa na distribuição.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 05/11/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10070 Nr: 1000-37.2006.811.0036

 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: Tomas Gomes Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Pessoa - OAB:49623-PR, 

Jose Luiz Guilherme - OAB:46.537/PR, Maicow Régis de Freitas 

Mercer - OAB:50885/PR, MATHEUS HENRIQUE CARDOSO PEREIRA - 

OAB:86621, Raymundo do Prado Vermelho - OAB:5914/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNEIRO - OAB:8379/MT

 Autos n°: 1000-37.2006.811.0036 (10070)

Ação Reivindicatória c/c demarcatória

Decisão.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o pedido da parte autora de fls. 581/583, pois houve a perda 

superveniente do objeto, visto que os embargos de declaração já foram 

decididos às fls. 578/580.

2) Dando prosseguimento ao feito, pela leitura do art. 1010, §3º do novo 

Código de Processo Civil, verifica-se que foi abolido o juízo de 

admissibilidade do Recurso de Apelação pelo órgão prolator da decisão 

impugnada, cabendo ao juízo “ad quem” sua apreciação, após as 

formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do referido artigo.

3) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de fls. 509/607 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

4) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46069 Nr: 74-70.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garcia de Lima & Nossol LTDA., Vera Lucia Nossol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A (Cemat)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração com efeitos 

infringentes e DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO somente para 

COMPLEMENTAR o dispositivo da sentença proferida, FAZENDO 

CONSTAR o seguinte parágrafo:“CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, considerando a natureza complexidade da 

causa, nos termos do art. 85, §2º do Novo CPC.”No mais, permanece a 

sentença como está lançada.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

pelas partes, PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos.Guiratinga/MT, 12/11/2018.Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10071 Nr: 999-52.2006.811.0036

 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: Tomas Gomes Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Morigi, Clóvis Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERNANDO DE SOUZA - 

OAB:70147, Camila Pessoa - OAB:49623-PR, MATHEUS HENRIQUE 

CARDOSO PEREIRA - OAB:86621, Raymundo do Prado Vermelho - 

OAB:5914/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, LUCIANA CASTREQUINI TERNEIRO - OAB:8379/MT, 

Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 Autos n°: 999-52.2006.811.0036 (10071)

Ação Reivindicatória c/c demarcatória

Decisão.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o pedido da parte autora de fls. 671/678, pois houve a perda 

superveniente do objeto, visto que os embargos de declaração já foram 

decididos às fls. 668/670.

2) Dando prosseguimento ao feito, pela leitura do art. 1010, §3º do novo 

Código de Processo Civil, verifica-se que foi abolido o juízo de 

admissibilidade do Recurso de Apelação pelo órgão prolator da decisão 

impugnada, cabendo ao juízo “ad quem” sua apreciação, após as 

formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do referido artigo.

3) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de fls. 680/695 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

4) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30420 Nr: 262-39.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária e Empreendimento Floriano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo, Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Jorge Freitas - 

OAB:SP-92.984

 Autos nº 262-39.2012.811.0036 (30420)

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte executada, 

em face da sentença de fl. 85/85v.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Os presentes embargos merecem pronto acolhimento, uma vez que a 

sentença de fato foi omissa no ponto impugnado, considerando que houve 

constrição judicial durante o trâmite processual, isso é, penhora online.

Ante o exposto:

 RECEBO os embargos de declaração e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, 

com alteração do julgado da sentença, apenas para MODIFICAR o item do 

dispositivo da decisão de fl. 90, o qual passará a constar o seguinte que 

deverá ser cumprido pela Secretaria:

1) DETERMINO que a secretaria EXPEÇA-SE o competente Alvará de 

liberação do valor bloqueado via Bacenjud, em favor da parte executada, 

transferindo o valor para a conta bancária expressa à fl. 94, contudo com 

as competentes DEDUÇÕES de valores para a quitação das custas 

processuais (fl. 87) e dos honorários advocatícios da parte exequente, na 

quantia fixada na sentença, conforme autorizado pelo próprio executado 

na petição de fl. 91/92.

2) DETERMINO que ANTES da expedição do alvará de liberação, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente Fazenda Pública Estadual, com 

remessa/carga dos autos, para que tenha ciência da sentença de fl. 85, 

bem como para indicar a conta bancária para o depósito do valor que será 

levantado para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.
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 Guiratinga/MT, 12/11/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 510 Nr: 27-34.1996.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Duarte da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Bertuol Duarte - 

OAB:13747/MT, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Autos n° 27-34.1996.811.0036 (510)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos.

INDEFIRO o pedido da parte executa de fls. 348/349, pois trata-se de 

petição meramente protelatória, no intuito de promover obstruções 

injustificadas ao levantamento do valor penhorado para a parte exequente, 

visto que na petição é notória a falta de apresentação de argumentos e 

provas suficientes para afastar o entendimento e os fundamentos deste 

Juízo já exposto por DUAS VEZES na decisão de fl. 319/320v e fl. 328, 

principalmente, considerando que suposta inércia da parte exequente não 

possui o condão de alterar a decisão prolatada.

Além disso, verifica-se que foi revogado o Provimento nº 68 de 03 de maio 

de 2018 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

1) Dessa forma, EXPEÇA-SE imediatamente o competente ALVARÁ 

JUDICIAL de levantamento e transferência do valor em dinheiro penhorado 

e depositado em Juízo (fls. 301/303), para a conta bancária indicada pelo 

Banco Exequente às fls. 332 e 334, uma vez que o Departamento de 

Depósitos Judiciais já vinculou os valores penhorados ao presente feito, 

conforme informações presentes no Malote Digital de fls. 352/353.

2) Posteriormente, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, APRESENTE os cálculos atualizados do montante 

remanescente a ser executado, bem como MANIFESTE-SE em relação aos 

itens “1” e “2” da petição de fls. 239/330 ajuizada pelo executado e 

requeira o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 12/11/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52879 Nr: 3138-88.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Alexandrino das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3138-88.2017.811.0036

Código: 52879

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE GUIRATINGA - 

MT, devidamente qualificada, em face de DANIEL ALEXANDRINO DAS 

NEVES, igualmente qualificados.

 A parte exequente à fl. 10/11 manifestou-se nos autos, abordando que o 

débito foi devidamente pago, de modo que a parte executada nada mais 

deve à Fazenda Pública Municipal, conforme documento anexo às fls. 

12/16.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou regularmente o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, com resolução do mérito, uma vez que 

devidamente satisfeita à obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbênciais que fixo em 10% (dez por cento).

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueios de contas.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

Guiratinga/MT, 07 de Novembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 2400-03.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Morais Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 2400-03.2017.811.0036

 Código: 50867

Ação Penal

Decisão.

Visto etc.

Trata-se de pedido de Restituição de Coisa Apreendida proposto por 

Lucivan Morais Lima, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, 

aduzindo, em síntese, que é o proprietário de 01 (um) veículo FIAT/PALIO 

FIRE WAY, ANO 2015, PLACA Nº QBE-3561, devidamente registrado em 

nome do peticionário.

O peticionário acostou as fls. 227/235, o comprovante do registro do 

carro, comprovando a propriedade do veículo.

 O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 

246/249).

É o relatório do necessário.

Decido.

Primeiramente, verifica-se dos documentos acostados aos autos que o 

requerente comprovou a propriedade do veículo cuja restituição se requer, 

juntando aos autos os certificados de registro e licenciamento do veículo 

nos períodos de 2015, 2016 e 2017.

Como cediço, antes de transitar em julgado a sentença final, o bem 

apreendido não poderá ser restituído enquanto interessar ao processo, 

tampouco estar sujeito à pena de perdimento, por ter sido utilizado como 

instrumento para a prática delituosa.

De outro modo, dispõe o art. 120 do Código de Processo Penal que “a 

restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial 

ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao 

direito do reclamante”.

Ante o exposto, DETERMINO A RESTITUIÇÃO do veículo FIAT/PALIO FIRE 

WAY, ANO 2015, PLACA Nº QBE-3561, ao requerente Lucivan Morais 

Lima.

Logo após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo.

P. R. I.

Certifique-se nos autos a restituição.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Guiratinga/MT, 05 de Novembro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34766 Nr: 1252-59.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaneidy dos Santos Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Pereira de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 1252-59.2014.811.0036 (34766)

Execução de Alimentos

 Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido acostado pelo exequente em fls. 92/93.

DETERMINO que se proceda à busca de veículos pelo Sistema RENAJUD, 

em nome do executado.

Caso se obtenha êxito na medida, DETERMINO, desde logo a restrição, 

inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo ser expedido 

mandado de penhora.

Restando infrutífera as providências, INTIME-SE o exequente, para que no 

prazo de 05(cinco) dias, requeira o necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 08 de novembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51106 Nr: 2520-46.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grendene S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiza Mariane Lebrero Garcia- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Dresch - OAB:88561/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2520-46.2017.811.0036 (51106)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista que a parte exequente não conseguiu obter a informação 

junto ao DETRAN, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fl. 136 da parte 

exequente, DETERMINANDO o pedido de penhora de bens móveis da parte 

executada pelo Sistema RENAJUD, conforme já pedido à fl. 130.

1) Em caso de bloqueio de veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

 Caso se obtenha êxito na medida do RENAJUD, DETERMINO, desde logo, 

a restrição inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo ser 

expedido mandado de penhora e, não sendo localizado o bem no 

endereço dos Executados, intime-se o Exequente para que o indique.

2) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

3) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45468 Nr: 2419-43.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acilon da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Processo n.º 2419-43.2016.811.0036

Código: 45468

Ação Penal

 Despacho.

 Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária dos acusados art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 23/01/2019, às 

14h00min (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 REQUISITEM-SE os 

Policias Militares 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 ACILON DA COSTA LIMA para que compareça à 

audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa do réu.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/M 30 de Outubro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44685 Nr: 1979-47.2016.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Processo n°. 1979-47.2016.811.0036

Código: 44685

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade readequação de pauta, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA para o dia 07/12/2018 as 14hs00min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 12 de novembro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 2696-88.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onório de Paula Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir a 

liminar deferida, bem como, indicar nos autos o depositario, no prazo de 

cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61091 Nr: 2731-48.2018.811.0036

 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: Cleophanes Lopes Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1) INTIME-SE a parte autora, por seu patrono, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento da inicial, emendar 

a peça exordial, atribuindo à causa a quantia correspondente ao valor 

econômico do imóvel no importe de R$475.200,00 (quatrocentos e setenta 

e dois mil, duzentos reais).2) E no mesmo prazo DETERMINO o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas judiciais necessárias, 

referente a esse novo valor, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO COM A 

CONSEQUENTE BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 290 do 

Novo Código de Processo Civil.3) Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte 

os autos conclusos.Cumpra-se.  In t imem-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 12/11/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5384 Nr: 683-44.2003.811.0036

 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: Eudes Moraes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Cézar Brzezinski, Manoel 

Messias Guimarães, Francisco César Brzezinski Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de 

manutenção de posse, proposta por EUDES MORAES DE SOUZA, 

qualificado nos autos, em face de MANOEL MESSIAS GUIMARÃES e 

FRANCISCO CÉZAR BRZEZINSKI, por consequência extingo o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil, para isso: 1) Pelo fato do autor ter sucumbido no pedido 

principal, CONDENO a parte AUTORA ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais no valor total de R$20.000,00 (vinte mil reais), 

devidamente atualizado, a partir da data do trânsito em julgado, pela 

incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros 

moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme 

estabelece o art. 406 do Código Civil. Valor esse devido ao fato do mísero 

valor da causa, em comparação a alta complexidade da ação, pelo 

exaurimento de todas as etapas processuais, pelo tempo gasto para o 

pronunciamento da sentença e, por fim, pela existência de diligências 

especiais no trâmite deste feito, como, o Auto de Constatação, conforme 

estabelece o art. 85, §2º e §8ºdo NCPC.2) INTIME-SE PESSOALMENTE o 

sucessor processual e representante do espólio FRANCISCO CESAR 

BREZEZINSKI FILHO da presente sentença, no endereço constante à fl. 

259, para que tenha ciência e, caso queira, contrate advogado para tomar 

as medidas cabíveis que entender de direito, visto que não há advogado 

atuando em sua defesa neste momento processual.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido:3) INTIME-SE 

a parte AUTORA para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetuar o 

pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme 

art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ. Quitadas às custas, providencie o 

cancelamento do arresto ou penhora se houver.Não sendo efetuado o 

pagamento das Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de praxe.Expeça-se o necessário. Às providências.Guiratinga/MT, 

12/11/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5341 Nr: 658-31.2003.811.0036

 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: Otávio do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias Ferraz de Andrade 

Neto - OAB:3.052-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT, Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de 

manutenção de posse, proposta por OTÁVIO DO AMARAL, em face de 

EUDES MORAIS DE SOUZA e INDEFIRO o pedido contraposto exposto na 

peça contestatória. Por consequência, extingo o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Novo CPC.1) Pelo 

fato do autor ter sucumbido no pedido principal, CONDENO a parte 

AUTORA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor total 

de R$20.000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizado, a partir da data 

do trânsito em julgado, pela incidência de correção monetária pelo IGP-M 

(FGV), acrescido de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) 

ao mês, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil. Valor esse devido 

ao fato do mísero valor da causa, em comparação a alta complexidade da 

ação, pelo exaurimento de todas as etapas processuais, pelo tempo gasto 

para o pronunciamento da sentença e, por fim, pela existência de 

diligências especiais no trâmite deste feito, como, o Auto de Constatação, 

conforme estabelece o art. 85, §2º e §8ºdo NCPC.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido:2) INTIME-SE 

a parte AUTORA para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetuar o 

pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme 

art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ. Quitadas às custas, providencie o 

cancelamento do arresto ou penhora se houver.Não sendo efetuado o 

pagamento das custas, encaminhe-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT, através de ofício, os seguintes documentos, 

caso o valor das custas sejam inferiores a R$1.000,00 (mil 

reais):1.certidão de crédito judicial;2.cópia da sentença;3.demonstrativo de 

cálculo com os valores atualizados de Custas Judiciais e Taxa Judiciária 

elencados separadamente;4.cópia da intimação constando a contrafé ou. 

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Expeça-se o necessário. Às providências.Guiratinga/MT, 

09/11/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 852 Nr: 292-65.1998.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Fabiula Muller Koening - OAB:PR 22.819, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli, - OAB:17.980/A, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT, Samir Badra Dib - OAB:5205

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a sentença combatida.Cumpra-se a serventia o 

que foi determinado na sentença, após o trânsito em julgado da r. 

sentença e nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e anotações 

de estilo e ARQUIVEM-SE os presente autos.Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 12/11/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43687 Nr: 1513-53.2016.811.0036

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15261

 Autos n° 1513-53.2016.811.0036 (43687)

Ação Civil Pública

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se manifeste 

em relação à petição e os documentos apresentados pelo requerido 

MUNICÍPIO DE TESOURO às fls. 219/284, sob pena de preclusão de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 852 Nr: 292-65.1998.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Fabiula Muller Koening - OAB:PR 22.819, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli, - OAB:17.980/A, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT, Samir Badra Dib - OAB:5205

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação da parte 

requerida através de seu advogado, para que tomem conhecimento da 

condenação das custas processuais atualizada de fls. 420, no valor total 

de R$ 1.019,16 (Hum mil e dezenove reais e dezesseis centavos), no 

prazo de cinco (05) dias. Sob pena de protestos e/ou envio do cadastro 

do devedor para inscrição em Divida Ativa na Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso. Informo ainda, que estes valores deverão ser 

emi t idas gu ias  separadamente  no  s í t io  e le t rôn ico  < 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31320 Nr: 1165-74.2012.811.0036

 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: Sbardellini & Cia Ltda - FUZIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Machado Estevam 

Rocha - OAB:247552/SP, Bernardo Buosi - OAB:227541/SP, 

CASSIANO PIRES VILAS BOAS - OAB:154853, Fábio André Fadiga - 

OAB:139.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Autos n° 1165-74.2012.811.0036 (31320)

Execução

 Despacho.

Vistos etc.

Diante da petição do executado e documentos fls. 99/101, vislumbro ser 

imprescindível a manifestação da parte contrária em relação ao seu 

conteúdo antes de proferir decisão, com fundamento no princípio do 

contraditório.

Dessa forma, INTIME-SE a parte EXEQUENTE, para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se quanto a petição e documentos apresentados 

pelo executado às fls. 99/101, sob pena de preclusão do direito.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54952 Nr: 308-18.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS, Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938.A, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho relatada na certidão 61 

dos autos, bem como do valor do recibo anexo, no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2084 Nr: 248-12.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, Fabiula Muller Koening - OAB:PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a sentença combatida.Declaro CIENTE do 

pagamento das custas processuais pela parte executada conforme 

petição e comprovante de fls. 474/475.Cumpra-se a serventia o que foi 

determinado na sentença, após o trânsito em julgado da r. sentença e 

nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo e 

ARQUIVEM-SE os presente autos.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 12/11/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2080 Nr: 244-72.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Humberto 

Domingues Ferreira, Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Autos nº 244-72.1999.811.0036 (2080)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

1) DECLARO o trânsito em julgado do presente feito, uma vez que as 

partes mesmo devidamente intimadas da sentença (fls. 437), não 

interpuseram nenhum recurso no prazo legal.

2) CIENTE do pagamento das custas processuais pela parte executada 

conforme petição e comprovante de fls. 440/441v.

3) Dessa forma, CUMPRA-SE a serventia as providências determinadas na 

sentença (fls. 436/436v) que ainda estejam pendentes de cumprimento. 

Porém, caso não tenham mais dispositivos a serem efetivados, 

ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2081 Nr: 245-57.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Alice Cândida de 

Jesus Rezende.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:65216, Fabiula Muller Koening - OAB:PR 22.819, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A, Karine Fagundes 

Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Araújo Gracindo de 

Oliveira - OAB:6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a sentença combatida.1) DESENTRANHE-SE do 

presente feito a petição e o documento de fls. 158/159v, pois 

compulsando o conteúdo verifica-se que são estranhos a lide, uma vez 

que não faz referência ao presente feito e nem sequer está relacionado 

as partes integrantes desta execução.2) Declaro CIENTE do pagamento 

das custas processuais pela parte executada conforme petição e 

comprovante de fls. 171/172v. 3) Cumpra-se a serventia o que foi 

determinado na sentença, após o trânsito em julgado da r. sentença e 

nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo e 

ARQUIVEM-SE os presente autos.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 12/11/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12888 Nr: 358-93.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Abel Vilela, Maria Barros Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Pontremolez Junior, Angelita Pontremolez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973 MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3.052-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533

 Autos nº 358-93.2008.811.0036 (12888)

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte exequente, 

em face da decisão de fl. 144/145.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Os presentes embargos merecem pronto acolhimento, uma vez que a 

sentença de fato foi contraditória no ponto impugnado, considerando que, 

neste caso concreto, antes de determinar que a parte executada pague a 

dívida, necessário conceder a ela o prazo para a apresentação de 

documentos e contestação em relação aos cálculos e documentos 

elucidativos da liquidação de sentença expostos pela parte exequente 

(art. 511 do NCPC).

Dessa forma, somente, posteriormente, é possível homologar os cálculos 

de liquidação e intimar a parte para quitar a obrigação de pagar quantia 

certa.

Ante o exposto:

 RECEBO os embargos de declaração e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, 

com alteração do julgado da decisão, apenas para MODIFICAR o 

dispositivo da decisão de fl. 144/145, o qual passará a constar o seguinte 

que deverá ser cumprido pela Secretaria:

1) INTIME-SE a parte EXECUTADA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

APRESENTE os pareceres, cálculos ou documentos que entender 

necessário para elucidar o valor da liquidação da sentença, nos termos do 

art. 510 do NCPC, BEM COMO ofereça CONTESTAÇÃO aos argumentos e 

cálculos expostos pela parte exequente às fls. 136/139, sob pena de 

preclusão de direitos, conforme estabelece o art. 511 do NCPC.

2) Posteriormente, 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 

INTIMEM-SE as partes para comparecerem no ato.

3) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos para 

novas deliberações.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 12/11/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15104 Nr: 1166-64.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nery Perinazzo, Adelina Callai Perinazzo, 

Rodolfo Rospide Neto, Denise Marin Rospide

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287, 

PROCURADOR FEDERAL MT - OAB:av ramiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, RICARDO BARBOSA ALFONSIN - OAB:9275/RS

 Autos n° 1166-64.2009.811.0036 (15104)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Diante dos Embargos de Declaração interpostos pela parte executada (fls. 

203/210), vislumbro ser imprescindível a manifestação da Fazenda Pública 

em relação ao seu conteúdo antes de proferir decisão.

Dessa forma, INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA NACIONAL - UNIÃO, COM A 

REMESSA/CARGA DOS AUTOS, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se quanto aos referidos embargos, sob pena de preclusão do 

direito.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4696 Nr: 605-84.2002.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT, Reinaldo Antônio 

Vessani Filho, ANTHONY AUGUSTO CÉSAR DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denise Maída Cézar de Oliveira, Antônio 

Augusto Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THALLES FELIPE 

VIEIRA LOPES MARTINS, para devolução dos autos nº 

605-84.2002.811.0036, Protocolo 4696, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60658 Nr: 2556-54.2018.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: marina Costa e Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, IMPROCEDENTE o pedido inicial, para não autorizar a 

apresentação de relação de eventuais processos sigilosos ou em segredo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 578 de 683



de justiça em nome do requerente TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO e 

julgo-a extinta com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC.Sem custas nem honorários.P. R. I.Transitada em julgado, 

arquive-se. Guiratinga – MT, 09 de novembro de 2018. Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-40.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA BAREIRO PAREDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO(A))

 

Autos n° 8010002-40.2016.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido retro do Advogado da parte exequente para levantamento do valor 

bloqueado via BacenJud, visto que parte executada especificamente não 

impugnou a restrição judicial. 1) Dessa forma, DETERMINO que EXPEÇA-SE 

o respectivo alvará conforme petição da parte exequente de ID 15158789, 

nos termos e motivos apresentados na referida petição pelo Douto 

Advogado. 3) A respeito da alegação de pagamento espontâneo pela 

parte executada, DETERMINO que o devedor, comprove em 05 (cinco) o 

depósito realizado, visto que compulsando os autos, não é possível 

verificar a existência de depósito realizado pelo executado. 4) Por fim, 

INTIME-SE o referido advogado da exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos quanto a necessidade de prosseguimento 

deste feito executivo. Por fim, concluso para extinção. Cumpra-se. 

Intime-se. Guiratinga/MT, 12/11/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-40.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA BAREIRO PAREDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO(A))

 

Autos n° 8010002-40.2016.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido retro do Advogado da parte exequente para levantamento do valor 

bloqueado via BacenJud, visto que parte executada especificamente não 

impugnou a restrição judicial. 1) Dessa forma, DETERMINO que EXPEÇA-SE 

o respectivo alvará conforme petição da parte exequente de ID 15158789, 

nos termos e motivos apresentados na referida petição pelo Douto 

Advogado. 3) A respeito da alegação de pagamento espontâneo pela 

parte executada, DETERMINO que o devedor, comprove em 05 (cinco) o 

depósito realizado, visto que compulsando os autos, não é possível 

verificar a existência de depósito realizado pelo executado. 4) Por fim, 

INTIME-SE o referido advogado da exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos quanto a necessidade de prosseguimento 

deste feito executivo. Por fim, concluso para extinção. Cumpra-se. 

Intime-se. Guiratinga/MT, 12/11/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-40.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA BAREIRO PAREDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO(A))

 

Autos n° 8010002-40.2016.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido retro do Advogado da parte exequente para levantamento do valor 

bloqueado via BacenJud, visto que parte executada especificamente não 

impugnou a restrição judicial. 1) Dessa forma, DETERMINO que EXPEÇA-SE 

o respectivo alvará conforme petição da parte exequente de ID 15158789, 

nos termos e motivos apresentados na referida petição pelo Douto 

Advogado. 3) A respeito da alegação de pagamento espontâneo pela 

parte executada, DETERMINO que o devedor, comprove em 05 (cinco) o 

depósito realizado, visto que compulsando os autos, não é possível 

verificar a existência de depósito realizado pelo executado. 4) Por fim, 

INTIME-SE o referido advogado da exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos quanto a necessidade de prosseguimento 

deste feito executivo. Por fim, concluso para extinção. Cumpra-se. 

Intime-se. Guiratinga/MT, 12/11/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-61.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria para Audiência Conciliatória designada para o dia 

07/02/2019, às 13:00 horas. Vossa Senhoria deverá dar conhecimento 

desse ato à parte autora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-46.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria da data designada para audiência dia 19/02/2019, 

ás 13:00 horas. Vossa Senhoria deverá comunicar a parte autora da 

referida audiência.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31879 Nr: 436-41.2013.811.0027

 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: Roberto Carlos Montagna, Eliene Rocha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Gonçalves Costa, Mauro Augusto 

Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT, Letícia Silva de Lima Suzana - OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637-0

 Autos n.º 436-41.2013.811.0027

Código 31879

Vistos em correição.
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Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fls. 185 que nomeou 

defensor dativo para defender os interesses do requerido, pois este fora 

revel no curso da ação, tanto é, que um dos fundamentos utilizados na 

sentença para o reconhecimento do direito dos autores foi à revelia.

Verifico ainda, que a sentença retro apenas condenou o requerido ao 

pagamento dos honorários sucumbenciais, entretanto, não fixou o 

quantum, deste modo, fixo em 10% sobre o valor da causa os honorários 

de sucumbência a ser pago pelo o requerido.

Ante o exposto, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro e a 

cumpra, em nada sendo requerido, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12463 Nr: 737-90.2010.811.0027

 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: Uanderson Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Itiquira - MT., Elpídio 

Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 AUTOS N.º 737-90.2010.811.0027

CÓDIGO N.º 12463.

Vistos em correição.

Defiro a dilação de prazo de fls. 513, decorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55607 Nr: 451-34.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOYSES ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Bruno de Castro Silveira, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 16.257, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9098 Nr: 1328-57.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleica Pacheco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 9098.

Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos às fls. 217, a parte Exequente informa 

o recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer 

a extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41402 Nr: 2119-45.2015.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 41402.

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de fls. 76, haja vista a impossibilidade de proceder à 

divisão do precatório ou RPV de pagamento do direito do autor, outrora 

reconhecido, em nome do patrono deste, para pagamento de honorários 

pactuados, uma vez que, o pagamento somente pode se proceder em 

nome do próprio autor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5868 Nr: 1528-35.2005.811.0027

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Jose Beni Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 5868

Vistos em correição.

Defiro o petitório de fls. 215.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12979 Nr: 275-02.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:10429-A/MS, Emerson Cordeiro Silva - OAB:4113/MS

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 580 de 683



das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos intimando as partes para manifestação acerca do inteiro teor do(s) 

ofício(s) requisitório(s), no prazo de 05 (cinco) dias, antes da 

assinatura/autorização do magistrado nas requisições de pagamento, 

conforme dispõe o artigo 11 da Resolução nº 458/2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9589 Nr: 421-48.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Feliciano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 intimando as partes para manifestação acerca do inteiro teor do(s) 

ofício(s) requisitório(s), no prazo de 05 (cinco) dias, antes da 

assinatura/autorização do magistrado nas requisições de pagamento, 

conforme dispõe o artigo 11 da Resolução nº 458/2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11730 Nr: 6-94.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzita Alves Nogueira Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Junior 

- OAB:8143-A/MT

 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 intimando as partes para manifestação acerca do inteiro teor do(s) 

ofício(s) requisitório(s), no prazo de 05 (cinco) dias, antes da 

assinatura/autorização do magistrado nas requisições de pagamento, 

conforme dispõe o artigo 11 da Resolução nº 458/2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10016 Nr: 836-31.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilda Dias Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 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 intimando as partes para manifestação acerca do inteiro teor do(s) 

ofício(s) requisitório(s), no prazo de 05 (cinco) dias, antes da 

assinatura/autorização do magistrado nas requisições de pagamento, 

conforme dispõe o artigo 11 da Resolução nº 458/2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12019 Nr: 295-27.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzita Alves Nogueira Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Junior 

- OAB:8143-A/MT

 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 intimando as partes para manifestação acerca do inteiro teor do(s) 

ofício(s) requisitório(s), no prazo de 05 (cinco) dias, antes da 

assinatura/autorização do magistrado nas requisições de pagamento, 

conforme dispõe o artigo 11 da Resolução nº 458/2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2296 Nr: 18-55.2003.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Arnaldo Minato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tractebel Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre dos Santos 

Pereira Vecchio - OAB:121049/SC, José Moacir Schmidt - 

OAB:7703/SC

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o objeto da ação se refere ao saldo 

indenizatório fixado por desapropriação.

No entanto, insta consignar que foi determinada a suspensão do trâmite de 

todos os processos que versem sobre à taxa de juros compensatórios 

aplicável às ações de desapropriação. (Resp n. 1.328.993/CE pelo STJ).

Assim, SUSPENDO o curso dos autos em análise até o julgamento do 

recurso acima citado.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50055 Nr: 1593-10.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  R e l a t ó r i o  d e  I n v e s t i g a ç õ e s - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Código 50055

Vistos em correição.

Compulsando os autos, vejo que diante das teses conflitantes, houve e a 

necessidade de se nomear advogado dativo para patrocinar os interesses 

do menor infrator, sendo assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol do 

advogado Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT nº 9.892-B, 

no valor correspondente a 01 URH.

 Após as formalidades legais, expeça-se a devida certidão.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11794 Nr: 69-22.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Junior 

- OAB:8143-A/MT, RAFAEL PARMIGIANI - OAB:19762/O

 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 
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das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos intimando as partes para manifestação acerca do inteiro teor do(s) 

ofício(s) requisitório(s), no prazo de 05 (cinco) dias, antes da 

assinatura/autorização do magistrado nas requisições de pagamento, 

conforme dispõe o artigo 11 da Resolução nº 458/2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5457 Nr: 1144-72.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plinio Araújo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira - MD: Procuradora Federal - OAB:3650-MT

 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 intimando as partes para manifestação acerca do inteiro teor do(s) 

ofício(s) requisitório(s), no prazo de 05 (cinco) dias, antes da 

assinatura/autorização do magistrado nas requisições de pagamento, 

conforme dispõe o artigo 11 da Resolução nº 458/2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12508 Nr: 782-94.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRdA, Valdeci do Carmo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joifer Alex Caraffini - 

OAB:13.909-B/MT

 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 intimando as partes para manifestação acerca do inteiro teor do(s) 

ofício(s) requisitório(s), no prazo de 05 (cinco) dias, antes da 

assinatura/autorização do magistrado nas requisições de pagamento, 

conforme dispõe o artigo 11 da Resolução nº 458/2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33898 Nr: 843-13.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Marcelo Silva, Vitor Dornel de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de ref. 104.

Compulsando os autos, vejo que diante das teses conflitantes, houve e a 

necessidade de se nomear advogado dativo para patrocinar os interesses 

do réu. sendo assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol do advogado Dr. 

Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT nº 9.892-B, no valor 

correspondente a 01 URH.

 Após as formalidades legais, expeça-se a devida certidão, e arquive-se o 

presente feito com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34243 Nr: 1083-02.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Marcelo da Silva, Vitor Dornel de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de ref. 202.

Compulsando os autos, vejo que diante das teses conflitantes, houve e a 

necessidade de se nomear advogado dativo para patrocinar os interesses 

do réu, sendo assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol do advogado Dr. 

Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT nº 9.892-B, no valor 

correspondente a 01 URH.

 Após as formalidades legais, expeça-se a devida certidão, e arquive-se o 

presente feito com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46707 Nr: 2542-68.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Miranda Paraná, Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar os acusados, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44280 Nr: 1004-52.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Pinheiro Ceschini, Jaine Rocha 

Anselmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Impulsiono os autos abrindo vistas ao Ministério Público para 

manifestação acerca da destinação da fiança, bem como do objetos e 

valores apreendidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43987 Nr: 865-03.2016.811.0027

 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: Dejanira Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 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 cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento à Decisão 

proferida em 12/08/2016 (ref. 4), considerando que fora apresentada 

peça contestatória (ref. 26), impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 49341 Nr: 1270-05.2017.811.0027

 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: Adriana Neves Gervazio

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento à Decisão 

proferida em 17/01/2018 (ref. 6), considerando que fora apresentada 

peça contestatória (ref. 34), impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57228 Nr: 1211-80.2018.811.0027

 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: Floresta Serviços e Comercio de Materiais de 

Construção Ltda. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Bortolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866

 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, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37796 Nr: 552-76.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S S de SOUSA ACOUGUE - ME, SEBASTIANA 

SILVA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oferecida pelo 

executado em ref. 35, determino o regular prosseguimento do feito.Tendo 

em vista que após a penhora realizada a executada apresentou petição 

nos autos e não a impugnou, converto-a em penhora e determino sua 

transferência à conta da exequente informada em ref. 44.Intime-se à 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de 05 

( c i n c o )  d i a s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44244 Nr: 983-76.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Velasco Ribeiro, Maria de Lurdes 

Rodrigues Mendes, Julcelino Velasco Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 Vistos em correição....."Motivo pelo qual, suspendo por hora o registro da 

penhora e determino a intimação da Caixa Econômica Federal para que se 

manifeste nos autos sobre sua anuência com o possível registro da 

penhora no imóvel objeto da matrícula 3241 no prazo de 15 (quinze) 

dias.Transcorrido o prazo supra sem manifestação ou com a negativa de 

anuência, desconstituo a penhora realizada, determinando a intimação do 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Caso haja anuência, oficie-se o tabelionato de registro de 

imóveis desta comarca, autorizando-o a proceder com o registro da 

penhora feita, voltando-me os autos conclusos para analise da 

impugnação da avaliação feita.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências".Itiquira-MT, 05 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39381 Nr: 1267-21.2015.811.0027

 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: JOSENILDA FERREIRA BARRETO

 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:

 Vistos em correição.

Proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46673 Nr: 2522-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA BURGEL RIETJENS, Camila Rietjens, 

Lucas Rietjens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonius Johannes Rietjens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro de concessão de prazo.

Decorrido o prazo, a parte autora deverá manifestar independente de 

intimação.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39416 Nr: 1284-57.2015.811.0027

 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: Manoel Oliveira de Jesus

 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:

 Vistos em correição.

Proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39256 Nr: 1209-18.2015.811.0027

 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: Mônica da Costa Sancho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39367 Nr: 1256-89.2015.811.0027

 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: CREMILDA MARIA PEREIRA BORGES

 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:

 Vistos em correição.

Proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40232 Nr: 1624-98.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pereira dos Santos, Adenir Pereira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Código 40232.

Vistos em correição.

Ante a impossibilidade de sua citação pessoal, conforme certificado aos 

autos, DETERMINO a citação do réu José Pereira dos Santos, pela via 

editalícia, com prazo de 15 (quinze) dias, para que este apresente nos 

autos ou para que constitua advogado.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Bruno de Castro Silveira, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 16.257, para patrocinar os interesses de Adenir Pereira dos Santos. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se se o acusado atendeu ao chamado 

judicial. Esgotado o prazo de resposta sem qualquer manifestação, 

voltem-me os autos conclusos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55607 Nr: 451-34.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOYSES ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Moyses Alves Cabral, 

devidamente qualificado, em todos os seus termos.

 CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30738 Nr: 578-79.2012.811.0027

 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: Renato Alves Cabral, Elizabeth Gonçalves Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celestina de Freitas Cabral, Benoni Subtil de 

Oliveira, Anaides Cabral de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, Luis Felipe Oliveira de Oliveira - 

OAB:7.206-B/MT, Luis Filipe Oliveira de Oliveira - OAB:7.206-B/MT

 EM REITERAÇÃO: 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, 

em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, impulsiono os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para 

intimar o Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida 

através do site “www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42740 Nr: 329-89.2016.811.0027

 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: JOSÉ PAULO DOS SANTOS CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiane Francis da Silva Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:36.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em análise dos autos, verifiquei que o Despacho->Mero 

expediente", de 04/09/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10337, de 

13/09/2018 e publicado no dia 14/09/2018, onde consta como patrono 

habilitado para receber intimações: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, representando o polo ativo, sendo que deveria 

constar o nome do defensor dativo nomeado aos autos. Logo, Remeto 

para republicação o despacho: "Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Robinson Castro Miranda, inscrito na OAB/SP sob o 

nº 332.736, para patrocinar os interesses do requerente. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno. Intime-se 

a parte autora, para manifestar acerca do teor da carta precatória de ref. 

25 e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Às 

providências necessárias. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5918 Nr: 1579-46.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Bezerra Saliba, Célia Bueno Franco 

Saliba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Hildenbrandt, Hedwig Hildebrandt
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Henrique Tschoeke 

Steidel - OAB:45.828 OAB/SC, Marcelo Paulo Wacheleski - 

OAB:37.370 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rúbia Viegas Apolinário - 

OAB:5.255- MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERENTE ACERCA DO DESPACHO A SEGUIR 

TRANSCRITO: "Vistos em correição. Defiro o pedido de fls. 922, tendo em 

vista que a penhora fora feita erroneamente, determino sua retificação, 

constando como credores o Sr. Carlos Eduardo Bezerra Saliba e a Sra. 

Célia Bueno Franco Saliba, e não seu advogado o Dr. Ronaldo de 

Carvalho. Após, intimem-se os credores para que requeiram o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6480 Nr: 311-20.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Cabral da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO 

GONÇALVES RAPOSO, para devolução dos autos nº 

311-20.2006.811.0027, Protocolo 6480, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Comarca de Jauru

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-10.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010114-10.2015.8.11.0047. REQUERENTE: ELIZANGELA APARECIDA 

MARTINS REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E 

DISTRIBUICAO S.A. Vistos. Considerando que houve pagamento 

espontâneo do julgado por parte da requerida (id. n.º 13985225), 

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 numerário, caso necesário. No 

mais, INTIME-SE a parte autora, por seu advogado dativo, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito requerendo o que 

entender pertinente. Por fim, apresentada manifestação ou caso nada 

mais seja requerido pela parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

REMETAM os autos conclusos para deliberação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010127-09.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BEDONI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DE FREITAS LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010127-09.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: WELLINGTON BEDONI 

EXECUTADO: SILVIO DE FREITAS LEAL Vistos. Considerando o inteiro teor 

do documento id. n.º 14450477 dando conta da falta de localização do 

executado, INTIME-SE a parte reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito, informando o endereço da parte 

executada, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, § 4°, da Lei n.º 

9.099/95. Informado o endereço ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000046-52.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

R B JOVIO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFFARDY WENDEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000046-52.2017.8.11.0047. REQUERENTE: R B JOVIO - EPP REQUERIDO: 

RAFFARDY WENDEL DA SILVA Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido 

de cumprimento de sentença formulado pela parte requerente, DETERMINO 

que a Secretaria empreenda as diligências necessárias para certificar nos 

autos a intimação da parte requerida acerca da sentença de id. n.º 

10812443, em caso positivo, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

sentença, em caso negativo, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias informe o endereço da parte requerida, com a finalidade 

de viabilizar sua intimação. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-ME 

os autos conclusos para deliberação acerca dos pedidos formulados pela 

requerente id. n.º 10812443. No mais, acaso seja informado novo 

endereço da parte requerida, DETERMINO que a Secretaria adote as 

diligências cabíveis para efetivar sua intimação, com a devida certificação 

nos autos. Após, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de 

novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-52.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000143-52.2017.8.11.0047. REQUERENTE: CLAUDINETE DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando o retorno 

dos autos da instância superior, DETERMINO a intimação das partes, por 

seus advogados, via DJE, para que fiquem ciente do retornou dos autos e, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, se manifestem. Havendo 

requerimento, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. No 

mais, decorrido o prazo sem manifestação, fato que deverá ser certificado 

nos autos, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de 

novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-54.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000020-54.2017.8.11.0047. REQUERENTE: EVALDO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Considerando o retorno dos 

autos da instância superior, DETERMINO a intimação das partes, por seus 

advogados, via DJE, para ciência do retorno dos autos e, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem. Havendo requerimento, REMETAM-ME os autos 

conclusos para deliberação. No mais, decorrido o prazo sem 

manifestação, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM os 

autos ao arquivo com as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-37.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY CALIXTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000144-37.2017.8.11.0047. REQUERENTE: SIMONY CALIXTO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando o retorno 

dos autos da instância superior, DETERMINO a intimação das partes, por 

seus advogados, via DJE, para ciência e manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Havendo requerimento, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. No mais, decorrido o prazo sem manifestação, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-97.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

R B JOVIO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR CANDIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000043-97.2017.8.11.0047. REQUERENTE: R B JOVIO - EPP REQUERIDO: 

ADEMIR CANDIDO DE SOUZA Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido 

de cumprimento de sentença formulado pela parte requerente, DETERMINO 

que a Secretaria certifique nos autos a intimação da parte requerida 

acerca do inteiro teor da sentença id. n.º 10812098, em caso positivo, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, em caso negativo, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias informe o 

endereço da parte requerida, com a finalidade de viabilizar sua intimação. 

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação acerca dos pedidos formulados pela requerente id. n.º 

14369180. No mais, informado novo endereço da parte requerida, 

DETERMINO que a Secretaria tome as providências necessárias no 

sentido de efetivar sua intimação acerca da sentença proferida ou, 

decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM 

os autos conclusos para deliberação. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010016-54.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010016-54.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: LAZARO RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Antes 

de apreciar o pedido de cumprimento de sentença, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar acerca do pedido de declaração de nulidade do processo 

arguido pela parte adversa no id 15294753. À Secretaria para que 

cadastre o advogado subscritor da petição de id 15294753 no sistema 

PJE, a fim de que as intimações sejam publicadas em seu nome. 

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo, CERTIFIQUE, na 

sequência, VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru-MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010045-51.2010.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DORVAL JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M RAMOS E RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES OAB - MT18100/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010045-51.2010.8.11.0047. EXEQUENTE: DORVAL JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: M RAMOS E RAMOS Vistos. Trata-se de pedido formulado 

pela executada M. Ramos & Cia LTDA, devidamente qualificada nos autos, 

para desbloqueio e expedição de alvará eletrônico no valor penhorado de 

R$ 17.572,16 (dezessete mil quinhentos e setenta e dois reais) e todo e 

qualquer rendimento existente após o bloqueio, em favor da peticionante 

uma vez que realizado de forma errônea (id. n.º 13530089). Com a petição 

vieram os documentos de fls. 13530104 e 13530111. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. 

Pois bem, analisando a documentação que instrui o requerimento da parte 

executada, entendo que não lhe assiste razão. Explico. Ocorre que, em 

que pese a gestora judiciária ter certificado a existência de 02 (dois) 

bloqueios judiciais no valor de R$ 17.572,16 (dezessete mil quinhentos e 

setenta e dois reais e dezesseis centavos), nota-se do recibo de 

protocolização de ordem judicial anexo ao requerimento que, somente os 

valores bloqueados na conta do executado junto ao Banco do Brasil foram 

transferidos para conta única, conforme se pode verificar no documentos 

id. n.º 16357297, sendo os valores bloqueados na conta do Banco Hsbc 

desbloqueados. Assim, INDEFIRO o pedido formulado pela parte executada 

(id. n.º 13530089), uma vez que o desbloqueio e restituição requeridos já 

foram devidamente efetivados nos autos. INTIME-SE o advogado da parte 
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executada, via DJE. No mais, após o decurso do prazo de 15 (quinze) 

dias, não havendo requerimentos, REMETAM-SE os autos ao arquivo com 

as baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de 

novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-38.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000131-38.2017.8.11.0047. REQUERENTE: MAIARA CRISTINA ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto. 

Primeiramente, DETERMINO que a secretaria tome as providências cabíveis 

para retificar a distribuição do feito, fazendo constar que se trata de 

processo que visa ao cumprimento de sentença. Na sequência, 

considerando que a parte exequente acostou aos autos a petição e o 

memorial de cálculo da dívida (id. n.º 12096845) e sendo a nova citação 

dispensada, nos termos do art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, DETERMINO 

a intimação da parte executada, por seus advogados para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do julgado, no valor de R$ 7.304,90 

(sete mil trezentos e quatro reais e noventa centavos), sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação 

(art. 523, § 1°, do CPC), consignando que, no mesmo prazo poderá o 

executado apresentar embargos nos mesmos autos (art. 52, inciso IX, da 

Lei n. 9.099/95). Caso não efetuado o pagamento no prazo legal, fato que 

deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente, por seu advogado 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos memorial 

atualizado da dívida, remetendo os autos, na sequência, para análise do 

pedido formulado pelo exequente (id. n.º 15130292). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-72.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010127-72.2016.8.11.0047. EXEQUENTE: TARCISIO BARBOSA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: H. L. DA SILVA & CIA LTDA - ME Vistos. 

Primeiramente, DETERMINO que a secretaria empreenda as diligências 

necessárias no sentido de certificar a intimação da parte executada 

acerca do inteiro teor da decisão id. n.º 12928634, em caso positivo, 

certifique-se o decurso do prazo, em caso negativo, providencie-se a 

intimação nos termos da decisão id. n.º 12928634. No mais, DEFIRO o 

pedido de penhora on line, via sistema Bacenjud formulado pela parte 

exequente (id. n.º 13343231), para tanto, DETERMINO que seja procedida 

à indisponibilidade de ativos financeiros em conta corrente e/ou aplicações 

financeiras em que a executada HL DA SILVA & CIA LTDA ME, inscrita no 

CNPJ n.º 04.956.487/0001-31, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo-se como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 

14.624,90 (catorze mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa 

centavos), conforme mencionado na petição e memorial de cálculos (id. 

n.º 11441693 e 11441705), de acordo com a dicção do art. 835, c/c o art. 

854, ambos do CPC. 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, através de seus advogados, via DJE, com fundamento no art. 

841, § 1°, do CPC para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias comprovar 

que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; e II – ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (§ 3°, inciso I 

e II, do art. 854, do CPC); devendo a secretaria CERTIFICAR a 

tempestividade da manifestação e, na sequência, REMETER os autos 

conclusos para análise; d) por fim, rejeita ou não apresentada 

manifestação do executado, fato que deverá ser certificado nos autos, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a lavratura de termo 

de penhora, transferindo-se os valores para Conta Única dos Depósitos 

Judiciais do Estado de Mato Grosso, vinculando o montante ao presente 

feito (§ 5°, do art. 854, do CPC), devendo os autos serem remetidos ao 

gabinete para designação da audiência de conciliação, oportunidade em 

que o executado poderá oferecer embargos de forma oral ou escrita (§ 1°, 

do art. 53, da Lei n.º 9.099/95). Não sendo localizados ativos financeiros 

em nome da executada, DETERMINO a intimação da parte exequente, por 

seus advogados, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 53, § 4°, da Lei n.º 9.099/95. INTIMEM-SE o 

advogado da parte executada, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000003-81.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LOURDES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000003-81.2018.8.11.0047. REQUERENTE: SIMONE LOURDES FERREIRA 

REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. 

Visto. Considerando que houve pagamento espontâneo do julgado por 

parte da requerida (id. n.º 14037917, 14037922, 14121566, 14121575, 

14121584, 14121594 e 14121600), DETERMINO que a Secretaria 

empreenda as diligências pertinentes junto à Conta Única dos Depósitos 

Judiciais do Estado de Mato Grosso para vinculação ao presente feito, 

caso necessário. No mais, DEFIRO o pedido formulado no documento id. 

n.º 15276341 para DETERMINAR a expedição de alvará de levantamento, 

conforme requerido pela parte exequente. INTIME-SE a parte requerente 

para que realize o levantamento das faturas retificadas (id. n.º 14121575, 

14121584, 14121594 e 14121600) para que providencie o efetivo 

pagamento. Por fim, com o levantamento dos valores, nada mais sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-ME os autos conclusos 

para extinção (art. 924, inciso II, do CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-97.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIMEDES APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN MANSANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010039-97.2017.8.11.0047. REQUERENTE: ARQUIMEDES APARECIDO 

DOS SANTOS REQUERIDO: RENAN MANSANO DE OLIVEIRA Vistos. 

Primeiramente, considerando que a parte reclamante requereu o 

prosseguimento do feito (id. n.º 13856292), DETERMINO que a Secretaria 

tome as providências devidas no sentido de retificar a distribuição do feito, 

fazendo constar que se trata de processo que visa ao cumprimento da 

sentença. Na sequência, DETERMINO a remessa dos autos ao contador 

judicial para que proceda a atualização do débito, nos moldes 

convencionados na sentença (id. n.º 13294361). Após, considerando que 

é dispensada nova citação (art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/95), 

INTIME-SE a parte executada para cumprir voluntariamente o julgado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação (art. 523, § 1°, CPC), 

consignando que, no mesmo prazo poderá apresentar embargos nos 

mesmos autos (art. 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95). Não havendo 

pagamento voluntário, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM novamente os autos ao contador judicial para atualização do 

débito, fazendo incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. Por fim, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de 

bens de propriedade da parte devedora, tantos quantos bastem para 

satisfação do débito, nos termos do art. 523, § 3°, do CPC. Caso haja 

penhora de bens de propriedade da parte executada, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestação. Em sendo negativo, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens da parte 

executada passíveis de penhora, nos termos do artigo 835 do Código de 

Processo Civil, sob pena de arquivamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010098-56.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON MOTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR DA CONCEICAO OAB - MT0019348A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANUELA INSUNZA DAHER MARTINS OAB - ES0011582A 

(ADVOGADO(A))

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010098-56.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ADENILSON MOTA DA SILVA 

EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos. Antes de deliberar sobre os pedidos formulados pela parte 

exequente, CHAMO O FEITO À ORDEM para o fim de DETERMINAR para a 

Secretaria empreenda as diligências necessárias para certificar nos autos 

a intimação dos advogados das partes acerca do inteiro teor da sentença 

id. n.º 5388039, em caso positivo, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

sentença, em caso negativo, deverá adotar as providências necessárias 

para a devida intimação das partes. Cumprida as determinações 

constantes do parágrafo anterior, remetam-me os autos conclusos para 

deliberação acerca dos pedidos formulados pela exequente id. n.º 

14471644. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-92.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010061-92.2016.8.11.0047. REQUERENTE: DIEGO OLIVEIRA RIBEIRO 

REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO 

Decisão->Determinação Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA/EXECUÇÃO de título judicial (rito da Lei nº 9.099/95 - art. 52 e 

ss.) em que se objetiva a exigência de obrigação de pagar quantia certa. 

A sentença proferida nos autos transitou em julgado e não há informação 

de que a parte Reclamada tenha providenciado o cumprimento espontâneo 

da obrigação, portanto, necessário o cumprimento de sentença a 

requerimento do credor. Analisando a memória de cálculo apresentada 

pela parte Exequente, em seu pedido primário, verifico que nele foram 

inseridos os seguintes valores: a) multa de 10% sobre o principal corrigido 

(art. 523, §1º, CPC); b) Honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

exequendo. O art. 523, §1º do CPC, consagra definitivamente a fixação de 

multa e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo em 

sede de cumprimento de sentença, todavia condiciona sua incidência ao 

não pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Enunciado 

89 da I jornada de direito processual civil do CJF e Lei 13.728/18), 

contados da intimação do Executado. No presente caso, o Executado 

snão foi intimado para o pagamento voluntário, até porque a dívida era 

ilíquida, hipótese em que se exige a prévia liquidação para somente depois 

disso ser intimado o Executado para pagar em 15 (quinze) dias sob pena 

de incidência de multa de 10% (dez por cento), e somente ela, porque 

indevidos honorários advocatícios nesta Justiça Especializada, a teor do 

Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Diante do exposto, DETERMINO 

a intimação da parte Exequente, na pessoa de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, retifique a planilha de atualização do débito, 

excluindo, ao menos neste momento, a incidência da multa de 10% do 

artigo 523, § 1º do CPC e os honorários advocatícios, sob pena de 

extinção do feito por abandono. Havendo retificação, desde já, 

DETERMINO que a Secretaria proceda a imediata conversão do tipo do 

processo no sistema informatizado PJE, conforme dicção dos artigos 348 

e 349, da CNGC. Assim, RECEBO o cumprimento de sentença e 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte Executada, por seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo de cálculo. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), consignando que poderá o 

Executado apresentar embargos nos mesmos autos (art. 52, inciso IX, da 

Lei n. 9.099/95). Havendo pagamento, OUÇA-SE o Exequente, em 05 dias. 

Advirta-se que o silêncio será interpretado como concordância com o 

valor pago. Caso não efetuado o pagamento no prazo encimado, fato que 

deverá ser certificado, INTIME-SE a parte Exequente, pessoalmente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos memorial atualizado da 

dívida, fazendo incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, sem a incidência de honorários advocatícios, por serem 

indevidos (art. 55, da Lei nº 9.099/95), sob pena de extinção do feito por 

abandono. Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru-MT, 12 de novembro 

de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente) Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-09.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

D M C BENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE OAB - SP315768 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010019-09.2017.8.11.0047. REQUERENTE: D M C BENTO MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO - EPP REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, PVC BRAZIL 

INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A Visto. I - Considerando que se 

operou o trânsito em julgado da sentença (id. n.º 13266828), bem como 

que a parte reclamante requereu a execução do julgado, DETERMINO que 

a Secretaria retifique a distribuição do feito, fazendo constar que se trata 

de processo que visa ao cumprimento da sentença. II - Na sequência, 

considerando que é dispensada nova citação (art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/95), INTIME-SE a parte executada para cumprir voluntariamente o 

julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 523, § 1°, CPC), 

consignando que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos nos 

mesmos autos (art. 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95). III - Não havendo 

pagamento voluntário, fato que deverá ser certificado nos autos, 

INTIME-SE a parte exequente, por seu advogado, via DJE para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova a atualização do débito, fazendo incidir a 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, no mesmo 

prazo, requeira o que entender pertinente. INTIMEM-SE as partes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-67.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000142-67.2017.8.11.0047. REQUERENTE: CLAUDINETE DOS SANTOS 

REQUERIDO: PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - 

ME Vistos. DEFIRO o pedido formulado pela parte requerente id. n.º 

14071657, para DETERMINAR a intimação da parte requerida, por seu 

advogado, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove nos 

autos o efetivo pagamento da indenização acordada em audiência 

conciliatória (id. n.º 11555783). Apresentado o comprovante, DETERMINO 

que a Secretaria empreenda as diligências pertinentes à vinculação do 

referido numerário. Na sequência, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento, conforme requerido na petição id. n.° 14071657. Com o 

levantamento dos valores, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, REMETAM-ME os autos conclusos para extinção (art. 924, inciso II, 

do CPC). Decorrido o prazo sem a juntada do comprovante, fato que 

deverá ser certificado nos autos, INTIME-SE a parte requerente, por seus 

advogados, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

andamento do feito, requerendo o que entender pertinente. INTIMEM-SE as 

partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de novembro 

de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-87.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010126-87.2016.8.11.0047. REQUERENTE: JONATAS DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. I - Considerando que se 

operou o trânsito em julgado da sentença (id. n.º 13786739) e que a parte 

reclamante requereu a execução do julgado, DETERMINO que a Secretaria 

retifique a distribuição do feito, fazendo constar que se trata de processo 

que visa ao cumprimento da sentença. II - Na sequência, considerando 

que é dispensada nova citação (art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/95), 

INTIME-SE a parte executada a cumprir voluntariamente o julgado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação (art. 523, § 1°, CPC), consignando 

que, no mesmo prazo poderá apresentar embargos (art. 52, inciso IX, da 

Lei n. 9.099/95). III - Não havendo pagamento voluntário, fato que deverá 

ser certificado nos autos, INTIME-SE a parte exequente, por seu 

advogado, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a 

atualização do débito, fazendo incidir a multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, requerendo o que entender pertinente. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 

de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-48.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010148-48.2016.8.11.0047. REQUERENTE: VALDIR FERREIRA PEGO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., TERRA NETWORKS BRASIL S/A 

Vistos. Considerando que a parte requerida efetuou o recolhimento do 

valor da condenação, aliado ao fato de que houve concordância por parte 

da requerente com os valores depositados, DETERMINO que a Secretaria 

empreenda as diligências pertinentes para vinculação do numerário ao 

presente feito. Na sequência, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento, conforme requerido na petição id. n.° 14158052. Com o 

levantamento dos valores, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, REMETAM os autos conclusos para extinção (art. 924, inciso II, do 

CPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000024-91.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000024-91.2017.8.11.0047. REQUERENTE: MARCELO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Tendo em vista a comprovação de 

hipossuficiência (id 14016139), DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à 
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parte Recorrente. Uma vez presente os requisitos de admissibilidade 

(interesse, legitimidade e adequação), bem como a tempestividade (id 

13303303), RECEBO presente recurso, porém, somente no seu efeito 

DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43, da Lei 9.099/95, eis que 

consoante entendimento das Turmas Recursais deste Estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais. INTIME-SE 

a parte Recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis (§ 2º, do art. 42 c/c art. 12-A, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo sem 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010076-03.2012.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

N LOURENCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCM-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010076-03.2012.8.11.0047. EXEQUENTE: N LOURENCO - ME 

EXECUTADO: RCM-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

Vistos. Tendo em vista que os valores constritos nos autos via sistema 

BACENJUD (id 11453293) não satisfazem integralmente a execução, 

DEFIRO o pedido deduzido pelo exequente no ID 13737154, para solicitar 

informações ao departamento de trânsito, por meio do Sistema RENAJUD, 

acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em nome da 

Executada RCM CONTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA-EPP, inscrita no 

CNPJ n. 00.403.522/0001-34, a fim de satisfazer a execução. Caso 

positiva a diligência, proceda-se a restrição/bloqueio, consignando, 

todavia, que não se trata de penhora de bem móvel, mas de mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez que 

efetivada restrição de veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido. Os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem de restrição junto ao sistema RENAJUD. Vindo 

aos autos informações acerca de restrição sobre veículos, EXPEÇA-SE o 

necessário visando à efetivação da penhora, depósito e avaliação. De 

outro lado, caso reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora, sobe pena de extinção da execução. No mais, 

CUMPRA-SE o disposto no 3º parágrafo da decisão proferida no id 

13252001. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 12 de 

novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010058-74.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE MONTE SINAI - ES 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010058-74.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ANTONIO MIGUEL DA SILVA 

EXECUTADO: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE MONTE 

SINAI - ES Vistos. Primeiramente, DETERMINO que a Secretaria retifique os 

registros de distribuição do feito para o fim de constar que trata-se de 

ação que visa ao cumprimento de sentença. No mais, tendo em vista o 

disposto no § 5°, do art. 537, c/c o art. 523, ambos do CPC, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito executado, sob pena de não o fazendo no prazo 

determinado ser acrescido ao débito a multa de 10% (dez por cento) (§ 1°, 

do art. 523, do CPC), sendo indevido, no entanto, a incidência de 

honorários advocatícios, conforme dispõe o Enunciado n.º 97 do Fonaje. 

Por outro lado, transcorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos 

autos, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para que o executado, desde que garantindo o juízo, nos termos do 

Enunciado n.º 117 do Fonaje, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Havendo impugnação, DETERMINO de imediato que a 

Secretaria certifique sua tempestividade, providenciando-se, na sequência 

a intimação da parte exequente, por seu advogado, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias se manifestar acerca de seu teor. 

Havendo manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação. 

Decorrido o prazo para impugnação, fato que deverá ser certificado nos 

autos, INTIME-SE a parte exequente, através de seu advogado para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, atualize o débito executado, com a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) bem como, promova o 

andamento do feito requerendo o que entender pertinente, sob pena de 

arquivamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-38.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA LUCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO MANSANO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000077-38.2018.8.11.0047. REQUERENTE: CARMELITA LUCIA DE 

ARRUDA REQUERIDO: CLODOALDO MANSANO, MUNICIPIO DE JAURU 

Vistos. Considerando que a Fazenda Pública do Município de Jauru/MT 

figura no polo passivo da presente demanda e, por sua própria natureza 

pode realizar acordos somente se houver lei autorizativa, no presente 

caso, não existindo permissivo legal, DEIXO de designar a audiência de 

conciliação. Dessa forma, CITEM-SE a parte requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

Apresentada contestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, INTIME-SE a parte requerente, por seus advogados, 

via DJE, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados, devendo o referido 

prazo ser contado a partir do término do prazo para apresentação(ões) 

da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso. Após, REMETAM-ME os autos conclusos 

para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-66.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 
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8010162-66.2015.8.11.0047. REQUERENTE: ANGELA CAETANO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente o feito, 

verifica-se que a parte autora atermou o presente feito na Secretaria dos 

Juizados Especiais desta Comarca e teve a liminar parcialmente deferida, 

na medida em que fixada a obrigação dos Reclamados restabelecer os 

serviços de telefonia, sob pena de multa. Regulamente citada e intimada, a 

parte requerida juntou extratos comprovando o cumprimento da liminar (id 

5389006), em seguida apresentou contestação. Foi proferida sentença (id. 

n.º 5389017), confirmando os efeitos da liminar, determinado o 

restabelecimento de serviços de telefonia contratados, sob pena de multa, 

além de condenação à repetição do indébito das fatura pagas. Liquidação 

da sentença (id 5389025), obtendo o valor de R$ 507,32 (quinhentos e 

sete reais e trinta e dois centavos). A parte autora tomou ciência da 

sentença em cartório (id. n.º 5389030), informando que a linha telefônica 

não tinha sido restabelecida. Na sequência, foram acostados os cálculos 

determinados na sentença (id. n.º 5389038), incluindo-se no cálculo a 

multa astreintes, alcançando o valor de R$ 20.826,59). Na decisão (id. n.º 

9234494) chamou-se o feito à ordem e foi determinada a certificação do 

trânsito em julgado, concomitantemente ao recebimento da execução, 

determinando-se a intimação da parte executada para cumprir 

voluntariamente a obrigação no prazo legal. Regularmente intimada, a 

executada juntou extratos relacionados ao cumprimento da obrigação de 

fazer (id 9392643) e da obrigação de pagar quantia certa (id. 9941465), 

juntando comprovante de depósito (id. 9941461). Instada a se manifestar 

sobre os documentos juntados, a parte requerente constituiu advogadas 

(id. n.º 14532482 e 14532512), apresentando planilha atualizada de 

cálculos, fazendo incidir multa pelo descumprimento da obrigação de fazer 

determinada na liminar e na sentença, bem como requerendo a expedição 

de alvará do valor depositado nos autos e o cumprimento de todas as 

medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da obrigação (art. 139, 

inciso IV), tais como bacenjud, renajud, infojud e expedição de certidão de 

protesto. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Decido. Pois bem, atenta ao que foi narrado acima, verifico que a parte 

requerida, após ser intimada da decisão liminar, noticiou o 

restabelecimento dos serviços contratados (id. n.º 5389006). De igual 

forma, apresentou cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na 

sentença (id 9392643). Desse modo, não há se falar em incidência de 

multa astreintes, vez que comprovado o cumprimento da obrigação de 

fazer nos prazo estipulados. No mais, DEFIRO o pedido de expedição de 

alvará em relação ao valor depositado nos autos. Assim, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em favor da parte autora, para que proceda ao levantamento 

dos valores que se encontram depositados na conta judicial que está 

vinculada ao presente feito. Fica autorizado o levantamento por seu (a) 

procurador (a), DESDE QUE munido (a) de poderes especiais, ou pela 

própria parte, caso assim requerido. Na hipótese de expedição de alvará 

em nome do procurador(a), deverá a Secretaria expedir e encaminhar 

carta à parte autora, dando-lhe ciência do montante levantado, salvo se o 

valor se referir à verba sucumbencial. O alvará deverá ser expedido 

imediatamente, independentemente de efetiva comunicação à parte. 

Havendo honorários sucumbenciais, deverá ser expedido alvará em nome 

do advogado (a). Após a comprovação do levantamento dos valores, não 

havendo requerimentos outros, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

comunicações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jauru-MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-71.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010043-71.2016.8.11.0047. REQUERENTE: ADALTO PAULA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: KEILA Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

Adalto Paula de Oliveira, devidamente qualificado nos autos em face de 

Keila, em que pretende o ressarcimento das parcelas pagas referente ao 

consórcio em atraso do veículo que adquiriu da requerida. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei n.º 9.099/95. 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 de a parte abandonar a causa por mais de trinta dias por 

não promover os atos e diligências que lhe competir. Pelo que se colhe 

dos autos, a parte autora não manifestou interesse no prosseguimento do 

feito, mantendo-se inerte quando intimada, 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, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. 

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-47.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO APARECIDO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000111-47.2017.8.11.0047. REQUERENTE: ANISIO APARECIDO PERES 

REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO S.A. Visto. 

Dispensado o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. O Exequente informou que o acordo celebrado nos autos foi 

devidamente cumprido, sem nada postular a título de complementação, o 

que dá ensejo à extinção do feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. 

Ante o cumprimento integral do acordo, DECLARO satisfeita a obrigação e 

JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos do arts. 924, 

inciso II, e 925, ambos do CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jauru-MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-77.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS FERRAZ ALCANTARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. SCHMIDT EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Hitler Pullig Filho OAB - MT0011529A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010116-77.2015.8.11.0047. REQUERENTE: TEREZINHA DE JESUS 

FERRAZ ALCANTARA REQUERIDO: N. F. SCHMIDT EIRELI - EPP Vistos. 

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por F. FERREIRA DE 

ALCANTARA E CIA LTDA, devidamente representada por sua sócia 

proprietária TEREZINHA JESUS FERRAZ ALCANTARA, em face de N. F. S. 

SCHMIDT - EPPA, todos devidamente qualificados nos autos, em que 
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pretende o pagamento dos produtos fornecidos para a empresa requerida. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

requerida devidamente intimada efetuou o pagamento de 30% do valor em 

execução e requereu o parcelamento do remanescente em 06 (seis) 

vezes, tendo efetuado os respectivos pagamentos, conforme se pode 

verificar dos comprovantes juntados aos autos. Devidamente intimada 

para se manifestar a parte requerida informou não ter mais interesse no 

feito (id. n.º 15863434). Pois bem, tomando-se em consideração que em 

processo de execução a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença, conforme disposição do art. 925 do CPC, havendo prova de 

pagamento, a extinção do feito é medida que sobressai. Ante o exposto 

JULGO EXTINTO o presente processo, em face do pagamento, com 

supedâneo no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. 

INTIMEM-SE as partes. Depois de transitada em julgado esta sentença e 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as 

baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000004-03.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

M D NOVATO BORBA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO COSTA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000004-03.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: M D NOVATO BORBA - ME 

EXECUTADO: BRUNO COSTA ROCHA Vistos. Cuida-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por M. D. NOVATO BORBA - ME, devidamente 

representada por sua proprietária MARIA DENISE NOVATO BORBA, em 

face de BRUNO COSTA ROCHA, todos devidamente qualificados nos 

autos, em que pretende o pagamento dos produtos fornecidos para o 

requerido. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos verifica-se que o 

acordo celebrado em audiência pela parte foi devidamente homologado por 

este Juízo (id. n.º 7224481), tendo a parte requerente noticiado o seu 

cumprimento. Pois bem, tomando-se em consideração que em processo de 

execução a extinção só produz efeito quando declarada por sentença, 

conforme disposição do art. 925 do CPC, havendo prova do pagamento, a 

extinção do feito é medida que sobressai. Ante o exposto JULGO EXTINTO 

o presente processo, em face do pagamento, com supedâneo no art. 924, 

inciso II e art. 925, ambos do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. INTIMEM-SE as partes. 

Depois de transitada em julgado esta sentença e observadas às 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-08.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010086-08.2016.8.11.0047. EXEQUENTE: ROGERIO GONCALVES DA 

SILVA EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que houve CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

obrigação estipulada em sentença/acordão, conforme comprovante de 

depósito juntado no id 14109268. Ademais, observa-se que a parte 

Exequente não se opôs ao valor depositado e pugnou pelo levantamento 

das quantias pagas, de modo que, restou satisfeita a obrigação. Isso 

posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, ante o cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 526, §3º, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE de ALVARÁ em favor da parte autora, para que proceda ao 

levantamento dos valores que se encontram depositados na conta judicial 

vinculada ao presente feito (id nº 14109268). Fica autorizado o 

levantamento por seu (a) procurador (a), DESDE QUE munido (a) de 

poderes especiais, ou pela própria parte, caso assim requerido. Na 

hipótese de expedição de alvará em nome do procurador(a), deverá a 

Secretaria expedir e encaminhar carta à parte autora, dando-lhe ciência 

do montante levantado, salvo se o valor se referir à verba sucumbencial. 

O alvará deverá ser expedido imediatamente, independentemente de 

efetiva comunicação à parte. Havendo honorários sucumbenciais, deverá 

ser expedido alvará em nome do advogado (a). Após a comprovação do 

levantamento dos valores, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o feito com 

as baixas e comunicações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru-MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010120-85.2013.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINALDO SANTOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UMBERTO GOMES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010120-85.2013.8.11.0047. EXEQUENTE: LUCINALDO SANTOS OLIVEIRA 

EXECUTADO: UMBERTO GOMES DE ANDRADE Vistos. Trata-se de Ação 

Reclamatória ajuizada por LUCINALDO SANTOS OLIVEIRA, em face de 

UMBERTO GOMES DE ANDRADE, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifica-se que a extinção 

do feito é a medida cabível. Vejamos. Pois bem, sem mais delongas 

constata-se dos autos que as partes entabularam acordo em audiência, 

que foi devidamente homologado por este Juízo (id. n. 5379938), no 

entanto, como a parte requerida não efetuou o pagamento da avença, 

foram requeridas e deferidas (id. n.º 5379984, 8072589 e 12766737) 

medidas expropriatórias em face do executado. Ocorre que, devidamente 

intimado para promover o andamento do feito a parte exequente 

permaneceu inerte (id. n.º 14215945), sendo a extinção do feito, com 

fundamento no art. 53, § 4°, da Lei n.º 9.099/95, é de rigor, ante a 

ausência de bens passíveis de penhora em nome do executado. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 

4°, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. INTIME-SE a parte requerente. Depois 

de transitada em julgado esta sentença e observadas às formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-28.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA CRISTINA AUGUSTO BUSSOLA BARROS (REQUERENTE)

PAULO VICTOR BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000013-28.2018.8.11.0047. REQUERENTE: PAULO VICTOR BARROS, 

NAYRA CRISTINA AUGUSTO BUSSOLA BARROS REQUERIDO: 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA Vistos. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PAULO VICTOR 

BARROS e NAYRA CRISTINA AUGUSTO BUSSOLA BARROS. 

Fundamento e Decido. A parte embargante alega que a certidão de 

intempestividade dos embargos está equivocada, portanto, requer a 

retificação e análise do mérito dos embargos opostos anteriormente (id 

13007669), no qual aduz que não foi intimado via DJe da audiência de 

conciliação designada para o dia 03/04/2018, sendo o motivo de sua 

ausência. 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. 

Pois bem, em que pese haver certidão de intempestividade dos embargos 

declaratórios (id. 13093880), verifico que os prazos foram contados em 

dias corridos e não em dias úteis. Havia uma discussão acerca do tema, 

contudo a Lei nº 13.728/18 encerrou tal discussão, vez que acrescentou 

o art. 12-A na Lei nº 9.099/95, estabelecendo que: Na contagem de prazo 

em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato 

processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão 

somente os dias úteis. Assim, torno sem efeito a certidão de (id. 

13093880), por conseguinte, RECEBO os embargos de declaração para 

discussão, vez que tempestivos. No mérito, tenho que não merecem 

acolhimento. Com efeito, a parte embargante alega que não foi 

regularmente intimada via DJe para a audiência conciliatória designada 

para o dia 03/04/2018, todavia, em análise aos expedientes processuais 

pertinentes ao feito, constata-se que o patrono da parte autora foi intimado 

através de expedição eletrônica, encaminhada no dia 07/03/2018, para o 

endereço de e-mail cadastrado pelo Embargante, e o sistema registrou 

ciência em 19/03/2018. A Lei nº 11.419, que dispõe acerca da 

informatização do processo judicial, prevê prazo de 10 (dez) dias para 

que as notificações realizadas eletronicamente sejam lidas. Após esse 

período, o advogado é presumido intimado pelo sistema, ainda que tenha 

se mantido inerte. Portanto, a tese de não intimação não prevalece, pois a 

intimação do advogado dos autos se efetivou automaticamente, por 

corolário do §3º do art. 5º da Lei 11.419/06 - “As intimações serão feitas 

por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do 

art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive 

eletrônico. (...) §3º A consulta referida nos §§1 e 2º deste artigo deverá 

ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da 

intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente 

realizada na data do término desse prazo.” A propósito, a Lei Processual 

Civil, prevê que: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que 

possível, por meio eletrônico, na forma da lei.” Diante todo o exposto, 

REJEITO os Embargos de Declaração, por inexistir qualquer obscuridade, 

omissão ou contradição. Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se a 

sentença proferida no id 12615715. 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”, Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-04.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000088-04.2017.8.11.0047. REQUERENTE: SIRLENE DIAS DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, CLADAL ADMINISTRADORA E 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por SIRLENE DIAS DE SOUZA, em face de 

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME e 

BANCO BRADESCO S/A., todos devidamente qualificados nos autos, em 

que pretende o pagamento dos produtos fornecidos para o requerido. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos verifica-se que o acordo 

celebrado em audiência pela parte foi devidamente homologado por este 

Juízo (id. n.º 11911742), tendo a parte requerida noticiado o cumprimento 

(id. n.º 10153415) e a parte requerente intimada para se manifestar 

acerca do cumprimento permaneceu inerte (id. n.º 14196905). Pois bem, 

tomando-se em consideração que em processo de execução a extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença, conforme disposição do 

art. 925 do CPC, ante a conclusão de inexistir débito remanescente, 

havendo prova de pagamento, a extinção do feito é medida que sobressai. 

Ante o exposto JULGO EXTINTO o presente processo, em face do 

pagamento, com supedâneo no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 

9.099/95. INTIMEM-SE as partes. Depois de transitada em julgado esta 

sentença e observadas às formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, 

mediante as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-24.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GOMES DE LIMA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MANSANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010029-24.2015.8.11.0047. REQUERENTE: GOMES DE LIMA & CIA LTDA - 

EPP REQUERIDO: ANA PAULA MANSANO Vistos. Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. Trata-se de ação de EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL proposta por GOMES DE LIMA & CIA 

LTDA - EPP em face de ANA PAULA MANSANO. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte credora/exequente foi devidamente intimada para 

indicar bens passíveis de penhora, contudo, todavia deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação (id 13862937 e 14194249). Assim, não logrando 

êxito em indicar bens passíveis de penhora (providência essencial ao 

regular andamento do feito), a extinção é medida que impõe, a teor do § 4°, 

do art. 53, da Lei n. 9.099/95, cuja sanção se aplica tanto às execuções 

de título extrajudicial, quanto de titulo judicial, por força do Enunciado n. 75, 

do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Ante o 

exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO, em consonância com art. 53, § 4º, 

da Lei n. 9.099/95, bem como com os princípios que regem as demandas 

propostas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. AUTORIZO a 

devolução dos documentos ao credor/exequente, caso algum original 

tenha sido apresentado/entregue na Secretária do Juizado Especial 

quando do processamento do feito, devendo os mesmos serem 

substituídos por cópias e o original entregue à parte autora mediante 

recibo. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme art. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Certificado o 

trânsito em julgado, proceda-se com as baixas necessárias e remeta-se 

os autos ao ARQUIVO. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 12 

de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito 
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(Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-75.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA OLIVEIRA URBANSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DE SOUZA GRACIOTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010142-75.2015.8.11.0047. REQUERENTE: VALQUIRIA OLIVEIRA 

URBANSKI REQUERIDO: SOLANGE DE SOUZA GRACIOTE Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL proposta por 

VALQUIRIA OLIVEIRA URBANSKI em face de SOLANGE DE SOUZA 

GRACIOTE. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

credora/exequente foi devidamente intimada para indicar bens passíveis 

de penhora, contudo, todavia deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação (id 14194392 e 13864950). Assim, não logrando êxito em 

indicar bens passíveis de penhora (providência essencial ao regular 

andamento do feito), a extinção é medida que impõe, a teor do § 4°, do art. 

53, da Lei n. 9.099/95, cuja sanção se aplica tanto às execuções de título 

extrajudicial, quanto de titulo judicial, por força do Enunciado n. 75, do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Ante o 

exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO, em consonância com art. 53, § 4º, 

da Lei n. 9.099/95, bem como com os princípios que regem as demandas 

propostas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. AUTORIZO a 

devolução dos documentos ao credor/exequente, caso algum original 

tenha sido apresentado/entregue na Secretária do Juizado Especial 

quando do processamento do feito, devendo os mesmos serem 

substituídos por cópias e o original entregue à parte autora mediante 

recibo. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme art. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Certificado o 

trânsito em julgado, proceda-se com as baixas necessárias e remeta-se 

os autos ao ARQUIVO. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 12 

de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-15.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNILDO FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000042-15.2017.8.11.0047. REQUERENTE: ADILSON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ARNILDO FERREIRA GOMES Vistos. Dispensado o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. As 

partes celebraram acordo no curso da demanda, o qual foi homologado e 

suspenso o feito até integral pagamento. O requerido não foi encontrado 

para ser intimado da homologação e cumprimento do que foi entabulado 

(id. 13595843). Decorrido o prazo estipulado, a parte autora foi 

regularmente intimada para se manifestar acerca do cumprimento do 

acordo, sendo, inclusive advertida que a inércia seria interpretada como 

concordância com o cumprimento da obrigação, todavia deixou 

transcorrer in albis o prazo (id. 14500023). Ante o exposto, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos 

termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jauru-MT, 12 de novembro de 2018. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010027-54.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA APARECIDA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010027-54.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIMAR BARBOSA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ROMILDA APARECIDA MENDES Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL proposta por 

CLAUDIMAR BARBOSA DOS SANTOS em face de ROMILDA APARECIDA 

MENDES. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

credora/exequente foi devidamente intimada para indicar o endereço 

atualizado da parte Executada, todavia informou o mesmo endereço em 

que restou infrutífera a tentativa de intimação anterior (id 15288925). 

Assim, não logrando êxito em indicar o endereço atualizado da parte 

Executada (providência essencial ao regular andamento do feito), a 

extinção é medida que impõe, a teor do § 4°, do art. 53, da Lei n. 9.099/95, 

cuja sanção se aplica tanto às execuções de título extrajudicial, quanto de 

titulo judicial, por força do Enunciado n. 75, do FONAJE, com redação 

aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Ante o exposto, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, em consonância com art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, bem 

como com os princípios que regem as demandas propostas no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis. AUTORIZO a devolução dos documentos ao 

credor/exequente, caso algum original tenha sido apresentado/entregue 

na Secretária do Juizado Especial quando do processamento do feito, 

devendo os mesmos serem substituídos por cópias e o original entregue à 

parte autora mediante recibo. Eventual penhora/arresto efetivada nos 

autos, fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns), expedindo o necessário. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme art. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas 

necessárias e remeta-se os autos ao ARQUIVO. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru-MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-08.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LOPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

(REQUERIDO)

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA DIAS OAB - SP263705 (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000036-08.2017.8.11.0047. REQUERENTE: ANDREIA LOPES RODRIGUES 

REQUERIDO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA, NTS DO BRASIL 

COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se a parte demandada cumpriu 

espontaneamente a obrigação estipulada em sentença/acordão, conforme 

comprovante de depósito id. n.º 15045969 e 15045994. Ademais, 

observa-se que a parte exequente não se opôs ao valor depositado e 

pugnou pelo levantamento das quantias pagas id n.º 16111187, de modo 

que, restou satisfeita a obrigação. Isso posto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, ante o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 
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526, § 3º, do Código de Processo Civil. DETERMINO a EXPEDIÇÃO de 

ALVARÁ eletrônico em favor da parte autora, conforme requerido na 

petição id n.º 16111187. Após a comprovação do levantamento dos 

valores, não havendo requerimentos outros, REMETAM-SE ao arquivo com 

as baixas de estilo. Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78388 Nr: 2230-69.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE TIDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DESIGNO audiência de conciliação para 29 de novembro de 2018, às 

13:00 horas. INTIME-SE a parte autora para comparecimento na solenidade 

agendada, bem como, CITE-SE a parte requerida para que compareça a 

audiência designada, acrescentando que, caso reste infrutífera a 

conciliação, o prazo para contestação (335, III, do Novo Código de 

Processo Civil), será contado do dia da audiência de conciliação inexitosa.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.

Em tempo, consigo que, a ausência das partes acarretará a aplicação das 

sanções devidas.

CUMPRA-SE. INTIME-SE. CITE-SE.

Marcelândia-MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61085 Nr: 1080-63.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abner Jorge Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos em correição.Considerando a declinação da nomeação (fl. 135) e 

por não ser possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. 

LANEREUTON THEODORO MOREIRA, para representar o denunciado 

Abner Jorge Rodrigues da Silva.Fixo honorários advocatícios em 05 URH, 

uma vez que falta apenas apresentação de alegações finais.Nos termos 

do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o 

munus público não caberão os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos.Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado(...)Registre-se, também, que são obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º 

do Provimento 09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com 

zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na 

substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com 

devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo 

das sanções administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na 

sentença do presente feito, será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, 

do referido Provimento.INTIME-SE o advogado nomeado para requerer o 

que for de direito e oferecer alegações finais em forma de 

memoriais.Após, façam-se os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000075-76.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO IGUACU AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

1000075-76.2018.8.11.0109. EXEQUENTE: VALE DO IGUACU AGRICOLA 

LTDA EXECUTADO: JOSE VITOR DE ALMEIDA Vistos, etc. Primeiro, 

consigno que a parte autora pertence ao rol de empresas descritas no art. 

3º, II, LC nº 123/06. Destarte, consoante aos termos da certidão do Oficial 

de Justiça (16252601 - Pág. 1), determino que seja 

encaminhado/distribuído o mandado de citação/intimação a outro Oficial de 

Justiça. CUMPRA-SE. CITE-SE. Marcelândia/MT, 13 de novembro de 2018. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-61.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO IGUACU AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

1000076-61.2018.8.11.0109. EXEQUENTE: VALE DO IGUACU AGRICOLA 

LTDA EXECUTADO: JOSE VITOR DE ALMEIDA Vistos, etc. Primeiro, 

consigno que a parte autora pertence ao rol de empresas descritas no art. 

3º, II, LC nº 123/06. Destarte, atualizado o endereço para citação do 

executado (15824166 - Pág. 1) determino que seja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 595 de 683



encaminhado/distribuído o mandado de citação ao Oficial de Justiça para 

cumprimento. CUMPRA-SE. CITE-SE. Marcelândia/MT, 13 de novembro de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-46.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO IGUACU AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

1000077-46.2018.8.11.0109. REQUERENTE: VALE DO IGUACU AGRICOLA 

LTDA REQUERIDO: JOSE VITOR DE ALMEIDA Autos nº: 

1000077-46.2018.811.0109 Vistos, etc. Primeiro, consigno que a parte 

autora pertence ao rol de empresas descritas no art. 3º, II, LC nº 123/06. 

Destarte, consoante aos termos da certidão do Oficial de Justiça 

(16250826 - Pág. 1), determino que seja encaminhado/distribuído o 

mandado de citação a outro Oficial de Justiça. CUMPRA-SE. CITE-SE. 

Marcelândia/MT, 13 de novembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-73.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000114-73.2018.8.11.0109. REQUERENTE: MARCIO ROGERIO BULDRIN 

REQUERIDO:  BANCO DO BRASIL  S.A Au tos  nº 

1000114-73.2018.811.0109 Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de 

ilegalidade de retenção de salário com pedido de tutela de urgência c/c 

indenização por danos morais e materiais proposta por MÁRCIO ROGÉRIO 

BULDRIN em face do BANCO DO BRASIL S/A, com intuito de reaver o 

valor de R$1.120,00 (um mil cento e vinte reais) o qual seria de pagamento 

de salário e estaria retido. Conforme consta no pedido inicial, autor alega 

que teve por diversas vezes seu salário bloqueado em sua conta salário 

(agência 4815-1 – conta nº 8577-4), em razão de débitos inadimplidos 

junto à instituição requerida. Destarte, sendo sua conta exclusiva para 

recebimento de salário, o bloqueio seria indevido, pois, a seu ver, a 

requerida poderia buscar outros meios para o recebimento, não devendo 

fazer a retenção de salário sem prévio aviso. Diante dos fatos, requer a 

declaração de nulidade dos bloqueios realizados, bem como, a devolução 

em dobro do valor bloqueado (R$1.120,00). Anexa em seu pedido 

atestado médico (Num. 16150762 - Pág.8, Num. 16150762 - Pág.7). Por 

conseguinte, pugna pela concessão de liminar em razão da 

impenhorabilidade de salário, bem como, estando presente periculum in 

mora e o fumus boni juris, seja determinado que o banco realize o 

desbloqueio do valor acima citado, da conta nº 8577-4 de titularidade do 

autor, inclusive, com a devolução em dobro, aplicando-se multa diária no 

valor de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, e, ao 

final, seja este condenado ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze 

mil reais) a título de indenização. É a síntese do necessário. DECIDO. Em 

pedido inicial, o autor pugna pela concessão de tutela antecipada, para 

liminarmente determinar que a instituição bancária requerida efetue o 

desbloqueio do valor de R$1.120,00 (um mil cento e vinte reais), bem como 

faça a devolução em dobro (inaudita altera partes). Ainda, pugna pela 

declaração de nulidade dos bloqueios realizados em sua conta salário 

(agência 4815-1 – conta nº 8577-4), uma vez que, apesar de estar 

inadimplente junto à requerida, a impenhorabilidade de salário sobrepõe a 

possibilidade de retenção dos valores. Anexa ao seu pedido, atestado 

médico. Pois bem, em análise ao que consta nos autos, principalmente ao 

pedido de tutela antecipada, eis que, neste ato, não há plausibilidade no 

pedido retro, primeiro, porque inexiste comprovação da constrição, o que 

através de simples extrato demonstraria ao Juízo o suposto bloqueio 

indevido, segundo, não há nos autos comprovação da existência destes 

valores e, se são de fato oriundos de pagamento de salário e que a conta 

bancaria indicada seja é “conta salário”. Destarte, pelas razões acima 

expostas, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela, em face da escassez de 

documentos comprobatórios, da verossimilhança e do fumus boni juris, 

necessários para concessão, inclusive, da própria negativação aventada. 

Cite-se a requerida. Sendo o caso, à secretaria para que designe 

audiência de conciliação, consignando no respectivo mandado de citação, 

a data e hora da solenidade designada. Intime-se a parte autora. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 13 de novembro de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 57706 Nr: 1054-54.2015.811.0111

 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: EVANDRO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gyordano reiners brito 

almeida - OAB:23574/O, Maria Emilia G. Rueda - OAB:OAB-PE 23.748

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Requerida, Dr(ª): Maria Emilia G. 

Rueda - OAB:OAB-PE 23.748, para efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de 2.477,13 (dois mil, quatrocentos e setenta 

e sete reais e treze centavos), Ref.42, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52729 Nr: 870-69.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por MARIA 

DAS GRAÇAS DE SOUZA na Ação para obtenção de benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade rural proposta em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social. Sem custas e honorários em virtude da 

gratuidade da justiça concedida nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 05 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31682 Nr: 704-76.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Judite Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31682

Processo nº 704-76.2009.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de sentença

 Requerente: Judite Cordeiro da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovida por JUDITE CORDEIRO 

DA SILVA em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados pela 

exequente.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela exequente às 

fls. 166-167.

EXPEÇA-SE a respectiva RPV.

Após, intime-se a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nesses autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos referidos valores 

vinculados.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 17 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30605 Nr: 1059-23.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Felisberto Palácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente (fls. 113-115), 

homologando-os.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em percentual de 10% incidentes sobre a 

diferença discutida.Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a 

respectiva requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque 

dos honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da 

Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do 

CJF.Matupá/MT, 27 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51040 Nr: 931-61.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51040

Processo nº 931-61.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Artur Alves da Silva

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Considerando a conta indicada às fls. 125, DEFIRO a transferência dos 

valores vinculados nesses autos àquela.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 06 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50440 Nr: 308-94.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DE PAULA TOLEDO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50440

Processo nº 308-94.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Elizete de Paula Toledo Bueno

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Considerando a conta indicada às fls. 119, DEFIRO a transferência dos 

valores vinculados nesses autos àquela.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 06 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50440 Nr: 308-94.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DE PAULA TOLEDO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51698 Nr: 1595-92.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DA CRUZ SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51040 Nr: 931-61.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-56.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MARTINS FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (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 MATUPÁ Processo: 8010070-56.2016.8.11.0111. 

REQUERENTE: JOSE LUIZ MARTINS FIDELIS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Considerando o lapso temporal entre a 

propositura da ação até a presente data, bem como diante da informação 

contida na certidão de ID. 1461681, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do prosseguimento do 

feito, devendo indicar as provas que deseja produzir, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-15.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WESLEY DA SILVA VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (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 MATUPÁ Processo: 1000014-15.2018.8.11.0111. 

REQUERENTE: LUCAS WESLEY DA SILVA VITORINO REQUERIDO: 

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos. Intime-se a parte autora 

para se manifestar quanto à contestação apresentada pela parte 

requerida, devendo indicar as provas que deseja produzir. Após, 

volvam-me os autos conclusos. Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-68.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA RODRIGUES SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 8010108-68.2016.8.11.0111. 

REQUERENTE: CLEVERSON DOS SANTOS DA SILVA REQUERIDO: 

TATIANA RODRIGUES SILVA Vistos. Ante o teor da certidão de ID. 

14632795, INTIME-SE a parte autora para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, devendo indicar as provas que deseja produzir, 

sob pena de extinção. Após, volvam-me os autos conclusos. Suelen 

Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000072-52.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR (EXEQUENTE)

ROSANA LOVISON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ANTONIO GALVAN (EXECUTADO)

SILVANIO CASTRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000072-52.2017.8.11.0111. 

EXEQUENTE: JOSE RIBEIRO JUNIOR, ROSANA LOVISON EXECUTADO: 

VANDERLEI ANTONIO GALVAN, SILVANIO CASTRO Vistos. Obedecendo 

ao art. 53 da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. 

Assim sendo, CITE-SE o devedor para, em 03 (dias) dias, satisfazer o 

débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, obedecendo a ordem nos 

termos do artigo 832 e seguintes do CPC. Se não pagar, ou nomear bens a 

penhora, o oficial de justiça fará a penhora coercitiva. Lavrando o termo 

ou auto de penhora. Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o 

cônjuge também deverá ser intimado de tais atos, nos termos do artigo 842 

do CPC. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao exequente (art. 

53, p. 4º da Lei 9099/95), observando-se, contudo, o teor do enunciado nº 

37 do FONAJE na hipótese da existência de bens passíveis de arresto. 

Citado o devedor e efetuada a penhora, deverá o mesmo ser intimado para 

comparecer à audiência de conciliação, a qual deverá ser agendada pela 
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Secretaria conforme pauta pré-estabelecida. Advirta ao executado que 

nesta oportunidade poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente 

(art. 53, § 1º), observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” e “d”, Lei 

9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas nos 

embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo pela 

penhora, a teor do que dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. Fica desde 

já autorizada a obtenção de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução junto ao cartório distribuidor, nos termos do artigo 828 do CPC, 

devendo, contudo, o exequente observar o disposto nos parágrafos 1º, 

2º e 5º do referido artigo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-93.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA DA COSTA (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))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 8010171-93.2016.8.11.0111. 

REQUERENTE: AILTON FERREIRA DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

quanto à contestação apresentada pela parte requerida, devendo indicar 

as provas que deseja produzir. Após, volvam-me os autos conclusos. 

Suelen Barizon Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59130 Nr: 3349-79.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP, Tenille Pereira Fontes - OAB:11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da correspondencia, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 56302 Nr: 1174-15.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Abílio Angelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 45871 Nr: 1544-62.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson José Toncovic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da correspondencia, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 45869 Nr: 1542-92.2014.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio José da Cunha, Jovanice Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 65, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60448 Nr: 3987-15.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos José Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:/SP - 239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca do pedido de 

Ref: 24 e de Ref: 25, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 47363 Nr: 2164-74.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Tendo em vista que a presente ação tem como fundamento idêntica 

controvérsia discutida no processo de cód. 44786, bem como o mesmo 

patrono, intimem-se as partes para que se manifestem quanto ao 

aproveitamento de provas produzidas no processo de cód. 44786, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumir concordância quanto ao 

aproveitamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 45745 Nr: 1485-74.2014.811.0030
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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: LÁZARO ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos à inicial. Em consequência, extingo 

o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o ar. 85, §2º, do 

CPC, no entanto, em razão de estar amparada pela gratuidade da justiça, 

fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC.Desnecessário o reexame da sentença, nos termos do art. 496 do 

CPC, ressalvada a interposição de recursos voluntários pelas partes.Por 

fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração 

desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais 

alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora 

adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos 

limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que 

a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 

com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa 

prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.Sobrevindo recurso de apelação, 

intime-se a parte contraria para apresentação de contrarrazões e, após, 

com ou sem resposta remetam-se os autos à instância superior 

independente de nova conclusão.P.R.I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Após o 

trânsito em julgado em sendo requerido o cumprimento de sentença, 

proceda com a alteração do tipo de ação no sistema Apolo e encaminhem 

os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 67639 Nr: 3101-79.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Dacio Velasco Rondon, Therezinha de 

Campos Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irani Zanotto, Claudete Teresinha Zanoto, 

Dilmar Dal Bosco, Elizabete Geraldini Dal Bosco, Amanday Fazenda Park 

Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Rezende Iunes de 

Sousa - OAB:12867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:9647/B, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO 

- OAB:17798

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, certifico que a 

Audiência de Conciliação designada para o dia 14 de novembro de 2018, 

ás 12h00min, foi redesignada para o dia 23/01/2019, às 14h45 min, em 

virtude da petição juntada na Ref. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 75310 Nr: 3122-21.2018.811.0030

 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: Celita Fátima Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .III – DA LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada é necessário o 

preenchimento de dois requisitos legais: a verossimilhança das alegações 

e o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, caso se aguarde o 

provimento final da ação.No caso posto em exame, o autor, demonstra o 

periculum in mora a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela. Não nos 

escapa a urgência necessária na prestação da tutela jurisdicional em 

casos como o presente, ainda mais ao considerarmos o importante caráter 

social dos direitos ora veiculados. Contudo, no que tange à 

verossimilhança das alegações, verifico que a prova documental juntada 

aos autos, embora sirva como início de prova necessária para a 

concessão do benefício, não é suficiente, por si só, para que se 

antecipem os efeitos da tutela jurisdicional, fazendo-se necessária o 

prosseguimento do feito com a realização de instrução probatória. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado 

pelo autor, posto que ausente o requisito da verossimilhança necessária 

para sua concessão.IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOA 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59227 Nr: 3383-54.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilio de Jesus Gaeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando D'Amico Madi - 

OAB:MT - 14.322, MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - 

OAB:19815/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:19.506-MT, David Garon Carvalho - OAB:19440

 Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Cecílio de Jesus 

Gaeta em face Moacyr Battaglini, ambos qualificados nos autos.

 O executado foi citado na Ref. 25.

 Aportou aos autos petição de acordo, no qual pugnam as partes pela 

homologação e consequente extinção do feito (Ref. 33).

É o relato do necessário. Decido.

 Diante da petição de acordo juntada aos autos e, tendo em vista que as 

partes são capazes, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de vontades 

celebrado entre as partes e, consequentemente, JULGO EXTINTO com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. 

Houve o recolhimento de custas e taxa judiciária. Havendo custas 

remanescentes, remetam-se os autos à Central de Arrecadação.

 Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, após a intimação das partes, e, com 

fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do NCPC, determino que seja 

certificado o trânsito em julgado.

Esclareço que a parte poderá ingressar com a respectiva ação de 

execução de sentença, caso o requerido descumpra o acordo entabulado.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 47156 Nr: 2059-97.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Essencia Agropecuária S/A, Willian Alves 

Ferreira, Paulo Alberto Biazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimada a requerente para manifestar da diligência negativa para 

citação/intimação da parte requerida (Ref. 100), aquela informou que 

realizou inúmeras diligências para localizar o endereço da parte requerida, 

todas infrutíferas, postulando a citação/intimação da requerida por edital 

(Ref. 104).

É o relato do necessário. Decido.
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 Em que pese a requerente tenha informado que realizou diversas 

diligências para localizar o paradeiro da parte requerida, nada acostou 

para comprovar o alegado. Assim, entendo, não terem sido exauridos os 

meios para a localização da parte requerida, haja vista que antes da 

realização da citação por edital, deve ser demonstrado o esgotamento dos 

meios necessários à localização da parte, o que ainda não aconteceu.

Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação/intimação por edital.

No mais, determino que a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

demonstre nos autos o esgotamento das tentativas de localização da 

parte requerida, acostando aos autos os resultados das diligências, bem 

como requer o que entender de direito em consonância com o §3º do art. 

256 do CPC.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 67639 Nr: 3101-79.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Dacio Velasco Rondon, Therezinha de 

Campos Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irani Zanotto, Claudete Teresinha Zanoto, 

Dilmar Dal Bosco, Elizabete Geraldini Dal Bosco, Amanday Fazenda Park 

Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Rezende Iunes de 

Sousa - OAB:12867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:9647/B, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO 

- OAB:17798

 CERTIDÃO

Certifico que o Conciliador credenciado deste Juízo entrou em contato com 

esta Gestora informando a impossibilidade de comparecer para a 

realização das audiências designadas para esta data, tendo em vista que 

nesta manhã enquanto se deslocava para esta cidade houve problemas 

mecânicos em seu automovel impossibilitando a conclusão da viagem.

Certifico, outrossim, que fica a audiência redesignada para o dia 14 de 

novembro de 2018, no mesmo horário, qual seja às 12 horas, saindo 

intimados os presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 65450 Nr: 2054-70.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

As partes entabularam acordo em audiência de conciliação.

O Ministério Público manifestou favorável a homologação do acordo.

 É o relatório. Decido.

Estando em termos legais, HOMOLOGO, o acordo realizado pelas partes e 

julgo extinto o processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Certifico o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta de 

interesse recursal.

Sem custas e taxa judiciária, uma vez que já houve o recolhimento.

P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 69920 Nr: 810-72.2018.811.0030

 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: Anete Siqueira Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiane Vieira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson Luiz de Oliveira - 

OAB:21613/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de exoneração de alimentos.

 As partes entabularam acordo, à ref. 11.

O Ministério Público manifestou favorável a homologação de acordo.

É o relatório. Decido.

Estando em termos legais, HOMOLOGO, o acordo realizado pelas partes e 

julgo extinto o processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo a gratuidade da justiça as 

partes.

Expeça-se o necessário.

P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38609 Nr: 1339-59.2016.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), do teor do ofício requisitório expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38407 Nr: 1215-76.2016.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Gonçalves de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 Intimo a parte REQUERENTE, por meio de seu advogado, para que 

proceda com recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

102,00 (cento e dois) reais, para cumprimento da citação do requerido, por 

meio da Central de Pagamento de Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38150 Nr: 1062-43.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberta Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 INTIMO o procurador da ré: Dr. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ 

-OAB/MT. 14783, para manifestar acerca do cálculo de pena às fls 119.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 7046 Nr: 661-93.2006.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Peron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues Nogueira, Juarez Falcão de 

Barros, Antonio João de Barros Neto, Luiz Garcia Taborda, Jose 

Rodrigues Nogueira, Paulo César da Silva, José Carlos Pereira, Jose 

Rodrigues Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:5.009, CLEVERSON GARCIA BUENO - OAB:20391/O, Kadd Haeg 

Maciel - OAB:9766, Lussivaldo Fernandes de Souza - OAB:, Otacilio 

Peron - OAB:3684-A, SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:7532, 

Wilson Ricardo Amizo - OAB:7813

 Vistos...

1. DEFIRO a manifestação de fls. 825/827. Expeça-se o alvará no valor de 

R$ 1.675,22 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e dois 

centavos) em favor da parte executada, conforme dados bancários, 

informado à fl. 826.

2. DEFIRO, ainda, o levantamento do restante do valor bloqueado às fls. 

781/782v em favor dos exequentes, conforme conta indicada e 

requerimento de fls. 823/824v.

3. Em prosseguimento, em relação aos demais pedidos relacionados às 

fls. 823/824v, ressalto que foram realizadas buscas junto a convênios 

recentemente em buscas de bens em nome dos executados, razão pela 

qual indefiro o pleito de nova consulta.

4. Outrossim, considerando que às fls. 783 e 787, foram realizados 

bloqueios de veículos pelo sistema RENAJUD, determino a intimação da 

parte exequente para indicar a localização dos bens, a fim de possibilitar a 

conclusão da penhora.

5. Consigne na intimação do exequente que sua inércia ocasionará no 

arquivamento provisório do feito, por 01 (um) ano, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas o 

conjunto de feitos que estejam a demandar providência judicial imediata, 

conforme art. 1º do Provimento 84/2014 da CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 008/2018/DF - O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA MMº Juiz 

de Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc. Torna pública a 

relação o RESULTADO PROVISÓRIO por ordem de classificação no 

Processo Seletivo para credenciamento de pessoas físicas habilitadas a 

atuar na área de Fisioterapia e Psicologia desta Comarca.

 * O Edital n° 008/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 33803 Nr: 332-71.2011.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIANE (JECIANE) PATRICIA MARIA DOS 

SANTOS, SOLANGE ELIZABETH DE CARVALHO CAPATTO, Juliana 

Rainha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, Willian Felipe Camargo Zuqueti - Defensor Público - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente procedo a intimação do advogado Alvadi 

Rodrigo Chiapetti para que proceda a devolução dos autos no prazo de 03 

dias sob pena de perda do direito à vista fora de cartório e multa 

correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234, §2º 

do NCPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-02.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIBSON ALVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar, no 

prazo de 10 dias, acerca da certidão retro, quanto ao pedido de 

parcelamento pelo executado.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80002 Nr: 775-78.2018.811.0106

 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: Juliene Goulart Bentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Souto Onório Lazzari - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem.A análise dos feitos demonstra que, nos autos do AI n° 

1011091-63.2018.8.11.0000, já foi determinada pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça a suspensão a ordem de reintegração de posse, ou seja, o objeto 

da liminar pleiteada pela embargante resta prejudicado; porquanto não 

mais subsiste a constrição combatida.DISPOSITIVOPosto isso, como resta 

prejudicado o pedido liminar e já foi apresentada contestação pelos 

embargados, à luz do art. 679 do CPC, parte final, intime-se a embargante 

para apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79539 Nr: 573-04.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli de Fátima Rodrigues de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:MT 11.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-17.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IRANI JOSE DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 8010050-17.2015.8.11.0106 Vistos, etc. I. Considerando que 

não houve revelia, conforme despacho ID nº 7766094, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 22 de NOVEMBRO DE 2018, às 

15h00min (horário oficial de Cuiabá-MT). II. INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem, bem como providenciarem o comparecimento das 

testemunhas, independente de intimação. III. CUMPRA-SE. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juíza de Direito em substituição legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 8010663-03.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da(s) 

requisição(ões) de pagamento expedida(s). Novo São Joaquim, 13 de 

novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 8010743-64.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da(s) 

requisição(ões) de pagamento expedida(s). Novo São Joaquim, 13 de 

novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 8010157-61.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da(s) 

requisição(ões) de pagamento expedida(s). Novo São Joaquim, 13 de 

novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 8010708-07.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da(s) 

requisição(ões) de pagamento expedida(s). Novo São Joaquim, 13 de 

novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010108-49.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO APARECIDO BARBOSA (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))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 11792199). 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$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 13 de novembro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010015-86.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 11857367). 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$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 13 de novembro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010048-76.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 11743751). 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$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 13 de novembro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010049-61.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 11743459). 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$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 13 de novembro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010708-07.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Processo nº 8010708-07.2016.811.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em 

correição. Considerando a não oposição de embargos pelo executado e 

os cálculos da parte exequente, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo requerente na exordial, nos termos do artigo 910, § 1º do CPC; 

expeça-se o respectivo RPV/Precatório, observando-se o disposto no art. 

534, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil: 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. Informado nos autos o pagamento, expeça(m)-se o(s) 

necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada. 

CUMPRA-SE. Após, nada sendo requerido, retornem os autos conclusos 

para prolação de sentença de quitação do débito. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010157-61.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Processo: 8010157-61.2015.8.11.0106 Exequente: Ana Paula Diniz 

Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em correição. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos em face da sentença prolatada por este 

juízo. Os embargos foram opostos tempestivamente, conforme certificado 

pela Secretaria. Vieram-me conclusos os autos. Eis o breve relato. Decido. 

Inicialmente, conheço dos embargos porquanto tempestivo e por estarem 

presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso (art. 49, 

da Lei nº 9.099/95). No entanto, no mérito, não merecem ser acolhidos. É 

que, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração consistem em instrumento processual destinado a expungir 

do julgamento obscuridade, contradições e omissões, ou, ainda, corrigir 

erros materiais, não se prestando como meio de reanálise do ato 

decisório. 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. Tal instrumento, portanto, possui 

limites restritos às hipóteses legais previamente mencionadas, podendo 

somente em casos extremos e excepcionais surtir efeito infringente ou 

modificativo. No caso, os embargantes pretendem modificar a sentença 

prolatada, veiculando argumentos contra seu mérito, desvirtuando, assim, 

o instituto dos embargos de declaração, conforme os dispositivos que o 

regem, acima mencionados. Ainda, é sabido que o entendimento 

jurisprudencial firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de que 

o julgador não tem a obrigação de responder a todas as questões 

apresentadas pelas partes quando já tenha encontrado motivação 

suficiente para a decisão. Portanto, não havendo omissão, contradição e 

obscuridade a ser sanada, tampouco erro material a ser corrigido, os 

presentes embargos de declaração devem ser rejeitados. I. Diante do 

exposto, nos termos da fundamentação, conheço os embargos de 

declaração e no mérito os REJEITO, posto que ausentes os requisitos do 

art. 1.022 do NCPC, mantendo a sentença inalterada. II. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40878 Nr: 628-23.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilda Vieira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcenter Calçados Centro Oeste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Manoel Sival Bega - 

OAB:PR/38.266

 Nos termos da legislação vigente e Artigo 1.205 - CNGC, impulsiono o feito 

para:

1- Intimação do requerido para efetuar o pagamento das custas 

processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71133 Nr: 1931-62.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Junior Nogueira da Silva, Walliff Alves 

de Souza, Rivian Ribeiro dos Santos, Luiz Felipe Guimarães Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, Edno 

Damascena de Farias - OAB:MT/11134, Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc. Designo para oitiva da testemunha Grauciano Bispo Gomes e 

interrogatório dos réus o dia 05/12/2018, às 09h30minutos. Requisitem os 

réus para comparecimento. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16286 Nr: 961-77.2009.811.0022

 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: Maria José dos Santos Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

para:

1 - Intimação do patrono(a) do(a) requerente, para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos quanto à certidão de fls. 110/111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50473 Nr: 784-06.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Francisca da Silva, CdSA, TdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias de Oliveira Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça Ref: 58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70791 Nr: 1783-51.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacqueline Cruz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Paulo dos 

Santos Silva. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13256 Nr: 1279-31.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:6.294-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Guierino Scatolin Neto - OAB:10.233

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE EXEQUENTE DRª Karine F. Garcia 

Duarte A. Pinto - OAB:6.294-A, para manifestar nos autos o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50873 Nr: 951-23.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de remessa dos autos formulado pelo executado em 

petição de ref. 41, eis que no Ofício Requisitório constam todos os dados 

necessários para a realização do pagamento, conforme preceitua o 

Provimento n.º 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Ademais, no presente caso, à solicitação do pagamento do débito não se 

aplica o regramento disposto no artigo 183 do CPC, pois o Ofício 

Requisitório trata-se, exclusivamente, de pagamento pela Fazenda Pública 

ao credor, constante dos autos. Ademais, o prazo para manifestação da 

requerida já precluiu, não havendo mais qualquer oportunidade de 

manifestação.

Aguarde-se o prazo para o executado efetuar o pagamento do débito.

Transcorrido o referido prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63078 Nr: 1815-90.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Azevedo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Locomotiva Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45161 Nr: 985-32.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Paulino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor dativo o causídico militante 

nesta municipalidade - Dr. Gustavo Medeiros Araújo - OAB/MT nº 13.068, 

para promover a defesa da denunciado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53146 Nr: 157-65.2016.811.0022

 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: Carlos Cesar Centurião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - OAB:MT 

20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A)DO REQUERIDO, para que no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto a juntada do laudo em Ref: 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71977 Nr: 2305-78.2018.811.0022

 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: Jane Brigida Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta – MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, para comparecer na 

audiência designada de conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018, 

às 08h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca, 

conforme decisão Ref 4. a seguir transcrita: Vistos etc. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita em favor do autor. Versando a 

causa sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, 

§§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

08h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado. 

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

da audiência de conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 30 de outubro de 2018. 

Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3950 Nr: 405-22.2002.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 9ª Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Dr. Noel Nutels Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hevelyn de Souza Martins 

Lopes - OAB:11.883 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glayton Marcus Meira Nunes 

- OAB:5.957, Toní Roberto da Silva Guimarães - OAB:185970/SP

 INTIMAÇÃO DO(A) PATRONO(A) DA EXEQUENTE, quanto a resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

conforme recibo de protocolo via Sistema BACENJUD de fls. 179/180, bem 

como, devidamente INTIMADO ainda para que no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora, 

conforme decisão de fls. 178/178vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59711 Nr: 225-78.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade -Dr. João Faustino Neto - 

OAB/MT nº 10.364-A, para promover a defesa do requerente, para tanto, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação de Ref: 34, no prazo 

legal..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58445 Nr: 2229-25.2016.811.0022

 AÇÃO: Internação Provisória->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Cristiane Martins Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE GEVIZIER NUNES 

RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de internação compulsória com pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por Cristiane Martins Barbosa em 

desfavor de Jaqueline Martins Pereira, devidamente qualificados nos 

autos.

Em petição acostada em ref. 44, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, e por fim requerendo a extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Instando a se manifestar, a representante do Ministério Público pugnou 

pela homologação da desistência.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 44.

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.
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Sem custas, em face da justiça gratuita

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62398 Nr: 1537-89.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abdias Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

em favor de Abdias Alvez da Silva, em face do Município de Pedra 

Preta-MT, devidamente qualificados nos autos.

A decisão de ref. 09, recebeu a inicial e indeferiu o pedido de tutela de 

urgência.

Citado o requerido apresentou contestação em ref. 13/14.

Instado a se manifestar, (ref. 25) a representante do Ministério Público 

pugna pela extinção do feito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, eis que a 

parte autora realizou a cirurgia pleiteada.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em detida análise aos autos, entendo que razão assiste o Ministério 

Público.

Uma vez realizada a cirurgia, objeto da presente ação, desapareceu o 

interesse de agir, impondo-se a extinção do processo pela perda do 

objeto.

ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58150 Nr: 2079-44.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.F.Magalhães - ME, Marcelo Ferreira 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CARNEIRO 

SANTOS - OAB:20757/O

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se Ação de Execução Fiscal, interposta pela Fazenda Pública 

Estadual em desfavor de M. F. Magalhães - ME.

Apesar de não citada, em cota de ref. 14, a parte executada se 

manifestou nos autos acostando documento de parcelamento do débito e 

confissão de dívida, bem como, comprovantes de pagamento dos débitos 

frente à Fazenda Pública Estadual; requerendo, em vista disso, a extinção 

do feito pelo pagamento, nos termos do artigo 924 do CPC.

 Instada a se manifestar a respeito da petição da parte executada, a parte 

exequente em cota de ref. 18, acostou relatório que expressa plena 

quitação e pugnou pela extinção do processo de execução com fulcro no 

artigo 924, II do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem,

Em cota de ref. 18 a exequente dá por quitado o débito que fundamentou a 

ação, acostando relatório comprovando quitação. Assim sendo, a 

presente ação deve ser extinta.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem honorários advocatícios, no entanto, condeno o executado ao 

pagamento das custas 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, 13 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-61.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELSON GOMES DUARTE - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000031-61.2017.8.11.0022 Valor da causa: $10,910.37 ESPÉCIE: 

[PAGAMENTO, DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DANIELE LUZINI DOS REIS Endereço: 

Rua Tiradentes, 484, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: HELSON GOMES DUARTE - EPP Endereço: AVENIDA 

ANÍSIO HADDAD, 06, Quadra 04, (LOT JD ELDORADO), JARDIM 

ELDORAO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-716 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste aceca da correspondência devolvida pelo correio . 

PEDRA PRETA, 13 de novembro 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 
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OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010009-40.2017.8.11.0022 Valor da causa: $35,200.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JUVELINA APARECIDA DA SILVA Endereço: Rua APARECIDA 

DOMINGOS SANTANA, 121, CIDADE VIVA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

Núcleo CIDADE DE DEUS, S/N, PREDIO AMARELO, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente a conta bancária 

para transferência dos valores determinado na sentença. PEDRA PRETA, 

13 de novembro 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-63.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000005-63.2017.8.11.0022 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDO NONATO ROCHA DOS SANTOS 

Endereço: RUA JUDICIARIO, S/N, VILA SÃO CARLOS, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente o número da conta bancária, para transferência dos valores 

determinado na sentença. PEDRA PRETA, 13 de novembro 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-21.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMEM ROCHA (REQUERENTE)

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 PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010073-21.2015.8.11.0022 Valor da causa: $7,880.00 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS DE CONSUMO, BANCÁRIOS, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA CARMEM 

ROCHA Endereço: Rua PORTO MURTINHO, 526, CENTRO, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Rua JOSE RODRIGUES DA CRUZ, 915, CENTRO, PEDRA PRETA 

- MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

PASSIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos a Guia de 

depósito do valor depositado, documento este indispensável para 

vinculação dos valores junto a conta única do Tribunal de Justiça, 

conforme documento enviado no ID. 16489578. PEDRA PRETA, 13 de 

novembro 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.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164340 Nr: 5647-79.2018.811.0028

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Henrique Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10838

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

Trata-se de auto de prisão em flagrante de MAYCON HENRIQUE RAMOS, 

autuado pela prática do crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006, 

pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de 

culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 

310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 12/2017, do Presidente do Conselho da 

Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi 

entrevistado, advindo às manifestações da Defesa.

Foi apresentado o telefone da convivente do mesmo o qual é 9 9940-3194.

Atualmente o preso está na Cadeia Pública Local.

DETERMINO A JUNTADA DO EXAME DE CORPO DE DELITO.

Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão e o 

autuado cientificado.

Foi entregue cópia da presente decisão ao investigado.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15360 Nr: 349-92.2007.811.0028

 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: João Evangelista de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

Procuradora Federal do INSS/MT - OAB:Mat-1554077

 Intimar as partes do retorno dos autos à Comarca e para no prazo legal 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56947 Nr: 796-75.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho de Souza Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora do retorno dos autos e da juntada de referência 104

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63584 Nr: 2468-21.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita da Silva Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora do retorno dos autos e da juntada de referência 86

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165162 Nr: 5860-85.2018.811.0028

 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 Honda S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Por consequência, determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante legal 

da empresa requerente ou quem este indicar.

Lavre-se o respectivo termo de compromisso.

 Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 212, § 2º do 

NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 NCPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151809 Nr: 971-88.2018.811.0028

 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: André Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.35

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137029 Nr: 2805-63.2017.811.0028

 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: Liercio Inocencio de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, João Carlos Polisel - OAB:12909/MT, Ludmila Antonia 

da Silva Leal - OAB:18723

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar 

resolvido o contrato por culpa da autora a demanda, condenando a Ré à 

restituição de 10% dos valores pagos pelo Autor a título de parcelas 

contratuais, descontados os valores pagos quanto a comissão de 

corretagem, no importe de R$ 1.876,52 (um mil e oitocentos e setenta e 

seis reais e cinquenta e dois centavos), com correção monetária desde 

cada desembolso (Súmula 43, STJ), calculada pelos índices no INPC, com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Deve a autora efetuar o 

para dos tributos caso existentes até à data da presente sentença.

Diante da sucumbência recíproca, cada uma das partes acima indicadas 

arcará proporcionalmente com as custas e despesas processuais, 

distribuídas 30% para a requerida e 70% para a autora do valor atualizado 

da causa, em consonância com os artigos 85, §2º e 86 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103867 Nr: 3052-49.2014.811.0028

 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: TEREZINHA AMANCIA RODRIGUES

 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 a parte autora do retorno dos autos e da juntada de referência 53

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118059 Nr: 499-58.2016.811.0028

 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: MÁRCIO LUIZ BRENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, Engenheiro Mecânico - ITAMAR 

DIAS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, André Luiz da Silva Pereira - OAB:36921GO, RUTIANE 

LEMOS DE OLIVEIRA - OAB:36080, Ruy Augusto Rocha - OAB:21476, 

Selma Fernandes da cunha - OAB:15600/MT

 INTIMANDO as partes, que encontra-se designado o dia 05 de dezembro 

de 2018, quarta-feira, com início às 13:00 horas, na concessionária SAGA 

JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, localizada na Av. da FEB. Nº 

1.647 - Manga- Várzea Grande-MT, a perícia no veículo da lide, devendo 

comparecer as partes e seus Assistentes Técnicos. INTIMANDO-OS 

ainda, do inteiro teor da petição do Sr. Perito, na ref. 129 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109642 Nr: 1504-52.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriany Cristiny de Campos Silva, Karen Campos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Intimar parte executada para no prazo legal manifestar sobre a juntada de 

ref.105

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010744-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRA JOSE BATISTA (REQUERENTE)

VALDECIR OLIMPIO DA COSTA (REQUERENTE)

VITURINA LEITE DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 
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(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))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010744-89.2016.8.11.0028. REQUERENTE: VALDECIR OLIMPIO DA 

COSTA, VITURINA LEITE DE FRANCA, VALDEMIRA JOSE BATISTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos 

materiais e morais, proposta por VALDECIR OLIMPIO DA COSTA, 

VALDEMIRA JOSÉ BATISTA e VITURINA LEITE DE FRANÇA, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Consta no 

ID 10216262 a juntada de Termo de Acordo Extrajudicial firmado com 

VALDEMIRA JOSE BATISTA, datado de 06/10/2017, no valor de R$ 

1.300,00, cujo pagamento seria efetuado por depósito bancário em favor 

da patrona da requerente. A parte requerida acostou aos autos tão 

somente o comprovante de pagamento em favor da advogada Dra. 

Santiany, datado 18/10/2017 no valor de R$ 3.900,00 (Id 10394164), não 

havendo minuta de acordo em favor das outras partes. Designada 

audiência para o dia 06/11/2017, constatou-se ausência das partes 

requerentes, presente o preposto da parte requerida, que requereu a 

homologação do acordo. Compulsando os autos, verifica-se termo de 

acordo anexo apenas em nome da Sra. Valdomira Jose Batista, tornando 

impossível a homologação do acordo em face dos demais reclamantes, 

constatando-se a ausência das outras partes na audiência de conciliação, 

sendo reconhecida, portanto, a contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL por sentença, referente a 

requerente VALDEMIRA JOSE BATISTA, para que produza seus legais 

efeitos e, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC; e a EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito em razão da contumácia das 

partes VALDECIR OLIMPIO DA COSTA e VITURINA LEITE DE FRANÇA, nos 

termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Ao 

arquivo com baixas necessárias. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-49.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRCE PEREIRA DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010639-49.2015.8.11.0028. REQUERENTE: EDIRCE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Analisando detidamente os autos, 

consta intimação para a requerente juntar fatura em nome da autora e 

manifestar interesse no prosseguimento da ação. Decorrido o prazo, a 

parte requerente manteve-se inerte. Nesse passo, em se tratando de 

inércia da parte requerente o processo deve ser extinto. 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; ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da presente 

demanda, sem julgamento de mérito, e determino o imediato arquivamento 

dos autos, com fulcro 485, III do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Ao arquivo com baixas 

necessárias. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010780-68.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE SOUZA CAMPOS (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))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010780-68.2015.8.11.0028. REQUERENTE: JOSIANE DE SOUZA CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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 485, inciso III do Código 

de Processo Civil, 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”. 4. No presente caso, a parte reclamante fora 

intimada para manifestar-se nos autos, sob pena dos mesmos serem 

feitos extintos, contudo, manteve-se inerte. 5. Consigno que o abandono 

da causa provocado pela parte reclamante/exequente vai a confronto com 

os princípios da celeridade e economia processual, que permeiam a razão 

mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO 

EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que 

dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e honorários 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, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010883-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010883-07.2017.8.11.0028. REQUERENTE: NELSON DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Designada audiência de conciliação para dia 

24/09/2018, constatou-se ausência da parte requerente. O preposto da 

parte requerida pediu aplicação dos efeitos da contumácia. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 
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P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012167-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012167-50.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JARDEL DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JARDEL DA SILVA SANTOS em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Compulsando os autos 

verifica-se a juntada de documentos alheios as partes da presente 

demanda no ID 12402206, os quais deixo de analisar. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 
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também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011353-38.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JUCIANE MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 
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as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 
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pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012195-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012195-18.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FIRMINA DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por FIRMINA DE ARRUDA em desfavor do BANCO DO BRASIL 

S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Compulsando os autos 

verifica-se a juntada de documentos alheios as partes da presente 

demanda no ID 12402098, os quais deixo de analisar. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 
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REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011255-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011255-53.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCO LOURENCO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
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proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 
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sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011216-56.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSIANE MARIA DA CUNHA 

CORREA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 
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declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 
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9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011225-18.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VANDERLEY DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 
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moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011578-58.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SIMONE ALMEIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 
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moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 
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decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011594-12.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ADRIANA MARIA DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 
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que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 
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prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011152-46.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIANE GONCALINA 

BARROS DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. 

Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 
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explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 
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mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011182-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAYELE MARINA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011182-81.2017.8.11.0028. REQUERENTE: DAYELE MARINA DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 
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segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012574-56.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GEIZIANE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 
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realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 
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único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 7 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013523-80.2017.8.11.0028
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Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013523-80.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA DO CARMO DIAS DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Das preliminares A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade dele para resolver a situação conflituosa. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas em contestação - Da falta de 

interesse de agir e Da impugnação ao valor da causa, em razão da análise 

das preliminares ventilada neste momento processual acarretaria 

julgamento antecipado da lide, uma vez que se confunde com o mérito da 

demanda. Assim, rejeito as preliminares e passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 
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falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente deixou de 

impugnar a contestação. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o 

que faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Deixo de 

analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe 

neste momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-13.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUVINA FRANCISCA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000852-13.2018.8.11.0028. REQUERENTE: LEDUVINA FRANCISCA DE 

LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA proposta em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A Lei 

Federal n. 9.099/1995 estipulou regras próprias de competência, a fim de 

que seja alcançado o objetivo da referida Lei de prestar a atividade 

jurisdicional célere sem dispêndio às partes. Ressalte-se que, a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é determinada conforme as 

regras do art. 4º da referida Lei dos Juizados Especiais. Compulsando os 

autos, nota-se que a exordial traz na qualificação endereço da parte 

requerente e o comprovante de endereço uma Fatura de energia com a 

localidade do município de Nossa Senhora do Livramento/MT. Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e, Enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. A propósito: 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. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. 

FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Deve a parte requerente, portanto, 

buscar o Juízo competente, para deduzir sua pretensão e buscar a devida 

proteção jurídica. ANTE O EXPOSTO, reconheço a incompetência territorial 

no presente feito e, em consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-95.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000853-95.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA proposta em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A Lei 

Federal n. 9.099/1995 estipulou regras próprias de competência, a fim de 

que seja alcançado o objetivo da referida Lei de prestar a atividade 

jurisdicional célere sem dispêndio às partes. Ressalte-se que, a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é determinada conforme as 

regras do art. 4º da referida Lei dos Juizados Especiais. Compulsando os 

autos, nota-se que a exordial traz na qualificação endereço da parte 

requerente e o comprovante de endereço uma Fatura de energia com a 

localidade do município de Nossa Senhora do Livramento/MT. Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e, Enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. A propósito: 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. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. 

FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Deve a parte requerente, portanto, 

buscar o Juízo competente, para deduzir sua pretensão e buscar a devida 

proteção jurídica. ANTE O EXPOSTO, reconheço a incompetência territorial 

no presente feito e, em consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-80.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMIRO VALERIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000854-80.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JOSMIRO VALERIO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA proposta em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A Lei 

Federal n. 9.099/1995 estipulou regras próprias de competência, a fim de 

que seja alcançado o objetivo da referida Lei de prestar a atividade 

jurisdicional célere sem dispêndio às partes. Ressalte-se que, a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é determinada conforme as 

regras do art. 4º da referida Lei dos Juizados Especiais. Compulsando os 

autos, nota-se que a exordial traz na qualificação endereço da parte 

requerente e o comprovante de endereço uma Fatura de energia com a 

localidade do município de Nossa Senhora do Livramento/MT. Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e, Enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. A propósito: 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. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. 

FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Deve a parte requerente, portanto, 

buscar o Juízo competente, para deduzir sua pretensão e buscar a devida 

proteção jurídica. ANTE O EXPOSTO, reconheço a incompetência territorial 

no presente feito e, em consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 
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Togada para a apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-65.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CIRIACO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000855-65.2018.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO CIRIACO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA proposta em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A Lei 

Federal n. 9.099/1995 estipulou regras próprias de competência, a fim de 

que seja alcançado o objetivo da referida Lei de prestar a atividade 

jurisdicional célere sem dispêndio às partes. Ressalte-se que, a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é determinada conforme as 

regras do art. 4º da referida Lei dos Juizados Especiais. Compulsando os 

autos, nota-se que a exordial traz na qualificação endereço da parte 

requerente e o comprovante de endereço uma Fatura de energia com a 

localidade do município de Nossa Senhora do Livramento/MT. Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e, Enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. A propósito: 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. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. 

FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Deve a parte requerente, portanto, 

buscar o Juízo competente, para deduzir sua pretensão e buscar a devida 

proteção jurídica. ANTE O EXPOSTO, reconheço a incompetência territorial 

no presente feito e, em consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-50.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000856-50.2018.8.11.0028. REQUERENTE: LUZIA PEREIRA DUTRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA proposta em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A Lei Federal n. 9.099/1995 

estipulou regras próprias de competência, a fim de que seja alcançado o 

objetivo da referida Lei de prestar a atividade jurisdicional célere sem 

dispêndio às partes. Ressalte-se que, a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis é determinada conforme as regras do art. 4º da referida 

Lei dos Juizados Especiais. Compulsando os autos, nota-se que a exordial 

traz na qualificação endereço da parte requerente e o comprovante de 

endereço uma Fatura de energia com a localidade do município de Nossa 

Senhora do Livramento/MT. Neste contexto, flagrante a incompetência 

territorial, o que, determina, segundo a dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e, Enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito. A propósito: 

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. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Deve a parte requerente, portanto, buscar o Juízo competente, para 

deduzir sua pretensão e buscar a devida proteção jurídica. ANTE O 

EXPOSTO, reconheço a incompetência territorial no presente feito e, em 

consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-35.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO VENCESLAU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA OAB - MT23283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000857-35.2018.8.11.0028. REQUERENTE: SABINO VENCESLAU DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA proposta em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A Lei 

Federal n. 9.099/1995 estipulou regras próprias de competência, a fim de 

que seja alcançado o objetivo da referida Lei de prestar a atividade 

jurisdicional célere sem dispêndio às partes. Ressalte-se que, a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é determinada conforme as 

regras do art. 4º da referida Lei dos Juizados Especiais. Compulsando os 

autos, nota-se que a exordial traz na qualificação endereço da parte 

requerente e o comprovante de endereço uma Fatura de energia com a 

localidade do município de Nossa Senhora do Livramento/MT. Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e, Enunciado 89 do FONAJE, a 
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extinção do feito. A propósito: 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. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. 

FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Deve a parte requerente, portanto, 

buscar o Juízo competente, para deduzir sua pretensão e buscar a devida 

proteção jurídica. ANTE O EXPOSTO, reconheço a incompetência territorial 

no presente feito e, em consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-20.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CLARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA OAB - MT23283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000858-20.2018.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO CLARO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA proposta em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A Lei Federal n. 9.099/1995 

estipulou regras próprias de competência, a fim de que seja alcançado o 

objetivo da referida Lei de prestar a atividade jurisdicional célere sem 

dispêndio às partes. Ressalte-se que, a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis é determinada conforme as regras do art. 4º da referida 

Lei dos Juizados Especiais. Compulsando os autos, nota-se que a exordial 

traz na qualificação endereço da parte requerente e o comprovante de 

endereço uma Fatura de energia com a localidade do município de Nossa 

Senhora do Livramento/MT. Neste contexto, flagrante a incompetência 

territorial, o que, determina, segundo a dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e, Enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito. A propósito: 

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. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Deve a parte requerente, portanto, buscar o Juízo competente, para 

deduzir sua pretensão e buscar a devida proteção jurídica. ANTE O 

EXPOSTO, reconheço a incompetência territorial no presente feito e, em 

consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-05.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA OAB - MT23283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000859-05.2018.8.11.0028. REQUERENTE: APARECIDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA proposta em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A Lei 

Federal n. 9.099/1995 estipulou regras próprias de competência, a fim de 

que seja alcançado o objetivo da referida Lei de prestar a atividade 

jurisdicional célere sem dispêndio às partes. Ressalte-se que, a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é determinada conforme as 

regras do art. 4º da referida Lei dos Juizados Especiais. Compulsando os 

autos, nota-se que a exordial traz na qualificação endereço da parte 

requerente e o comprovante de endereço uma Fatura de energia com a 

localidade do município de Nossa Senhora do Livramento/MT. Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e, Enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. A propósito: 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. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. 

FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Deve a parte requerente, portanto, 

buscar o Juízo competente, para deduzir sua pretensão e buscar a devida 

proteção jurídica. ANTE O EXPOSTO, reconheço a incompetência territorial 

no presente feito e, em consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-47.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DERITA PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000895-47.2018.8.11.0028. REQUERENTE: DERITA PEREIRA GOMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA proposta em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A Lei Federal n. 9.099/1995 

estipulou regras próprias de competência, a fim de que seja alcançado o 

objetivo da referida Lei de prestar a atividade jurisdicional célere sem 

dispêndio às partes. Ressalte-se que, a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis é determinada conforme as regras do art. 4º da referida 

Lei dos Juizados Especiais. Compulsando os autos, nota-se que a exordial 

traz na qualificação endereço da parte requerente e o comprovante de 

endereço uma Fatura de energia com a localidade do município de Nossa 

Senhora do Livramento/MT. Neste contexto, flagrante a incompetência 

territorial, o que, determina, segundo a dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e, Enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito. A propósito: 

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. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Deve a parte requerente, portanto, buscar o Juízo competente, para 

deduzir sua pretensão e buscar a devida proteção jurídica. ANTE O 

EXPOSTO, reconheço a incompetência territorial no presente feito e, em 

consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-32.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000896-32.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JOEL FREITAS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA proposta em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A Lei Federal n. 9.099/1995 

estipulou regras próprias de competência, a fim de que seja alcançado o 

objetivo da referida Lei de prestar a atividade jurisdicional célere sem 

dispêndio às partes. Ressalte-se que, a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis é determinada conforme as regras do art. 4º da referida 

Lei dos Juizados Especiais. Compulsando os autos, nota-se que a exordial 

traz na qualificação endereço da parte requerente e o comprovante de 

endereço uma Fatura de energia com a localidade do município de Nossa 

Senhora do Livramento/MT. Neste contexto, flagrante a incompetência 

territorial, o que, determina, segundo a dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e, Enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito. A propósito: 

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. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Deve a parte requerente, portanto, buscar o Juízo competente, para 

deduzir sua pretensão e buscar a devida proteção jurídica. ANTE O 

EXPOSTO, reconheço a incompetência territorial no presente feito e, em 

consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-17.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000897-17.2018.8.11.0028. REQUERENTE: LAURITA PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA proposta em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A Lei 

Federal n. 9.099/1995 estipulou regras próprias de competência, a fim de 

que seja alcançado o objetivo da referida Lei de prestar a atividade 

jurisdicional célere sem dispêndio às partes. Ressalte-se que, a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é determinada conforme as 

regras do art. 4º da referida Lei dos Juizados Especiais. Compulsando os 

autos, nota-se que a exordial traz na qualificação endereço da parte 

requerente e o comprovante de endereço uma Fatura de energia com a 

localidade do município de Nossa Senhora do Livramento/MT. Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e, Enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. A propósito: 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. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. 

FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Deve a parte requerente, portanto, 

buscar o Juízo competente, para deduzir sua pretensão e buscar a devida 

proteção jurídica. ANTE O EXPOSTO, reconheço a incompetência territorial 

no presente feito e, em consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, 
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sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-87.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO LUCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000375-87.2018.8.11.0028. REQUERENTE: TEODORO LUCIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por TEODORO LUCIO DE SOUZA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Objetivando o recebimento de indenização por danos morais, em razão da 

interrupção do fornecimento de energia elétrica nos dias 07, 08, 11 e 12 

de maio/2014. Designada audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, 

constou-se a ausência do requerente em razão de falecimento. 

Compareceu no ato, o filho do autor LUCIANO PEREIRA DE SOUZA, que 

apresentou a certidão de óbito, informando a data do ocorrido, em 

15/09/2018. A representante da parte autora, requereu prazo para juntada 

de documento do herdeiro, porém este pedido deve ser indeferido e o 

processo extinto sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 51, inciso V 

da lei 9.099/95, tendo decorrido o prazo estabelecido no dispositivo. Art.: 

51: Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: V - quando, 

falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no 

prazo de trinta dias”. O autor faleceu em 15/09/2018, decorrido mais de 

cinquenta dias, sem que houvesse a habilitação dos herdeiros na 

presente ação, a extinção do processo é a medida que se impõe. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso V, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-65.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONÇALO DE TAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010097-65.2014.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: GONÇALO DE TAL VISTOS, Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” No presente caso, a parte reclamante foi intimada para a 

realização da audiência de conciliação por intermédio de seu patrono. 

Contudo, deixou de comparecer a aludida audiência conforme evento de 

Num. 13506631. Consigno que, eventual justificativa para não 

comparecimento à audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia 

da audiência. Ainda mais quando a parte reclamante é assistida por 

advogado. Assim, não é aceitável, a justificativa tardia. Em razão da parte 

reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao 

evento Num. 13506631, 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. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013844-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013844-18.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANDERSON MACIEL DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 

38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional 

de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

No presente caso, a parte reclamante foi intimada para a realização da 

audiência de conciliação por intermédio de seu patrono. Contudo, deixou 

de comparecer a aludida audiência conforme evento de Num. 11661128. 

Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à audiência 

deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais 

quando a parte reclamante é assistida por advogado. Assim, não é 

aceitável, a justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter 

comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 

11661128, 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. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012154-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012154-85.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ROSA MARIA DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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 485, inciso III do Código 

de Processo Civil, 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”. 4. No presente caso, a parte reclamante fora 
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intimada para manifestar-se nos autos, sob pena dos mesmos serem 

feitos extintos, contudo, manteve-se inerte. 5. Consigno que o abandono 

da causa provocado pela parte reclamante/exequente vai a confronto com 

os princípios da celeridade e economia processual, que permeiam a razão 

mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO 

EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que 

dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e honorários 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, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015501-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE LUCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015501-29.2016.8.11.0028. REQUERENTE: IVETE LUCIA FERNANDES 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A 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 485, inciso III do Código de Processo Civil, 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”. 4. No 

presente caso, a parte reclamante fora intimada para manifestar-se nos 

autos, sob pena dos mesmos serem feitos extintos, contudo, manteve-se 

inerte. 5. Consigno que o abandono da causa provocado pela parte 

reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da celeridade e 

economia processual, que permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da 

Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 

7. Sem custas e honorários 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, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012281-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA 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))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012281-23.2016.8.11.0028. REQUERENTE: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, 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”. 4. No presente caso, a 

parte reclamante fora intimada para manifestar-se nos autos, sob pena 

dos mesmos serem feitos extintos, contudo, manteve-se inerte. 5. 

Consigno que o abandono da causa provocado pela parte 

reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da celeridade e 

economia processual, que permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da 

Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 

7. Sem custas e honorários 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, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012792-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012792-21.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ANA MARIA RONDON DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, 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”. 4. No presente caso, a 

parte reclamante fora intimada para manifestar-se nos autos, sob pena 

dos mesmos serem feitos extintos, contudo, manteve-se inerte. 5. 

Consigno que o abandono da causa provocado pela parte 

reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da celeridade e 

economia processual, que permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da 

Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 

7. Sem custas e honorários 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, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012114-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VILMARA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012114-69.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VILMARA DA SILVA RONDON 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito 

as preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, uma 

vez que a mesma se correlaciona com o mérito da causa, sendo então, 

analisada em conjunto com este. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 
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sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, REJEITO 

as preliminares suscitadas e no mérito, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto 

Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011154-16.2017.8.11.0028. REQUERENTE: AMARILIO FATIMO RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 
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de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 
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art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010764-17.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE RUTE DE ARRUDA (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))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010764-17.2015.8.11.0028. REQUERENTE: ALCIONE RUTE DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. A reclamada, em sua defesa, afirma que o 

dito “Apagão” não configura dano moral passível de indenização, bem 

como a ausência de pedido de providências na via administrativa. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Assim, rejeito a preliminar de carência da ação por ilegitimidade 

ativa da parte reclamante, uma vez que restou comprovado a filiação com 

o Sra. Benedita Gomes da Silva e Arruda, titular da unidade consumidora 

n. 401068-0, bem como a inicial veio cercada com o termo de renúncia dos 

demais herdeiros da titular. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em 

análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto a 

parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela 

qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou 

serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos e serviços. Além disso, em se tratando de 

serviço essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos causados na 

forma do disposto no parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por 

dano moral. Da análise das provas colacionadas aos autos, em especial 

das faturas juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor 

titular da unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO a 

preliminar de mérito suscitada e no mérito, opino pela PROCEDENCIA da 

pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I CPC, para 

CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013533-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE SECUNDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(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))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013533-61.2016.8.11.0028. REQUERENTE: DONIZETE SECUNDINO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Analisando detidamente os autos, consta intimação para 

a requerente juntar procuração por instrumento publico, tendo em vista a 

parte ser analfabeto e manifestar interesse no prosseguimento da ação, 

19/07/2016 – Id 8549652. Decorrido o prazo, a parte requerente 

manteve-se inerte. Nesse passo, em se tratando de inércia da parte 

requerente o processo deve ser extinto. 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; ANTE AO 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da presente demanda, sem julgamento de 

mérito, e determino o imediato arquivamento dos autos, com fulcro 485, III 

do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Ao arquivo com baixas necessárias. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011527-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA FATIMA FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-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))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011527-81.2016.8.11.0028. REQUERENTE: SORAYA FATIMA FARES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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 485, inciso III do Código 

de Processo Civil, 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”. 4. No presente caso, a parte reclamante fora 

intimada para manifestar-se nos autos, sob pena dos mesmos serem 

feitos extintos, contudo, manteve-se inerte. 5. Consigno que o abandono 

da causa provocado pela parte reclamante/exequente vai a confronto com 

os princípios da celeridade e economia processual, que permeiam a razão 

mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO 

EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que 

dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e honorários 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, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010576-24.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA DOMINGAS DA SILVA (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))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010576-24.2015.8.11.0028. REQUERENTE: MIGUELINA DOMINGAS DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, 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”. 4. No presente caso, a 

parte reclamante fora intimada para manifestar-se nos autos, sob pena 

dos mesmos serem feitos extintos, contudo, manteve-se inerte. 5. 

Consigno que o abandono da causa provocado pela parte 

reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da celeridade e 

economia processual, que permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da 

Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 

7. Sem custas e honorários 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, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015332-42.2016.8.11.0028
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015332-42.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ATILA JOSIAS CORREA DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ATILA JOSIAS CORREA 

DE ARRUDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Ressalto que não há necessidade de realização de 

audiência de instrução e julgamento, dado a matéria fundar-se 

exclusivamente em danos morais. O artigo 6º do Código de Processo Civil 

– CPC estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito 

alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não é o caso. Assim, 

verifica-se que a reclamada demonstrou que o reclamante nunca foi titular 

da unidade consumidora, bem como não demonstrou nenhum vínculo com 

o titular da UC nos documentos carreados aos autos. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da 

ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Carlos Augusto Serra 

Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015491-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELE DANIEL FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por JUCELE DANIEL FERREIRA 

GOMES em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. Cumpre salientar que o patrono da 

parte reclamante deixou de juntar qualquer justificativa. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001045-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDIO MORAIS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001045-32.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CLEUDIO MORAIS RODRIGUES Tendo em vista o depósito judicial e pedido 

de restituição do veículo (fls. 59/61) apresentada pelo requerido, intime-se 

a parte autora para manifestação no prazo de 05 dias. Transcorrido o 

prazo supra, tornem conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34405 Nr: 886-66.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Paulino Calumbi - OAB:

 Diante da impugnação(ref.83)intimo a parte exequente para se manifestar, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43690 Nr: 2262-53.2018.811.0019

 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: Maria Lúcia Rezer

 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:

 (...) Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, postergando nova analise para quando da 

chegada do laudo pericial e manifestação das partes.Com efeito, visando 

dar regular processamento ao feito, imperiosa a observância do que 

vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que:I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 

de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil.Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO como 

perito judicial (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31706 Nr: 1992-97.2016.811.0019

 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: Maria José Vieira dos Santos

 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:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido da parte autora de ref. 75, determino a implantação do 

benefício requerido, nos termos do exposto na sentença de ref. 51, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena, de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso até o 

limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Advirto que deverá constar no ofício os dados apresentados pela 

requerente à ref. 75.

Oficie-se conforme requerido.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 331 Nr: 38-17.1996.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Irmãos Daniel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Larissa Cachineski Soares de Oliveira - 

OAB:1292374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Francisco 

Dorigan - OAB:15110-A/MT, Paulo Sérgio Daniel - OAB:9173-B/MT

 Certifico que procedo à intimação do executado, através de seu 

advogado, para que tome ciência da sentença de f.123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42929 Nr: 1797-44.2018.811.0019

 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: Geraldo Marcos Teixeira Dias, Vanda Rodrigues 
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Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do documento do INSS juntado a ref.28, impulsiono os autos a fim 

de intimar a autora para manifestar acerca do documento e informar o que 

foi solicitado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1004 Nr: 2-09.1995.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DONIZETE FILHO, Filiação: Benedita 

Veiga e Rufino Costa Veiga, data de nascimento: 21/11/1965, brasileiro(a), 

solteiro(a), vaqueiro, Telefone 27997296588. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, considerando que em relação ao delito previsto no 

art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, ocorreu o advento da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se tais 

ocorrências ao disposto no art. 109, inciso I, do Código Penal pátrio, e com 

fundamento no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO 

POR SENTENÇA, em consonância com o parecer ministerial, a EXTINÇÃO 

DE PUNIBILIDADE do acusado DONIZETE FILHO pelo advento da 

Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta produza 

seus jurídicos e legais efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a pena de 

multa quando for alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada é 

atingida pela prescrição no mesmo prazo estabelecido para a pena 

privativa – CP, art. 14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da 

presente sentença absolutória, informando-lhe o número do presente feito 

(artigo 974 e 1453 da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não 

haja defensor nomeado, intime-se via edital. Transitada em julgado, 

encaminhem os presentes autos ao arquivo definitivo.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.Ciência ao 

MPE.Às providências.Porto dos Gaúchos, 24 de outubro de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz de Direito em Cumulação

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, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 12 de novembro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7845 Nr: 4-56.2007.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onezimo Timoteo de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ONEZIMO TIMOTEO DE ASSIS, Cpf: 

78615518149, Rg: 603553, brasileiro(a), pecuarista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, considerando que em relação ao delito previsto no 

art. 50, caput, da Lei n. 9.605/98, ocorreu o advento da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto 

no art. 109, inciso V, do Código Penal pátrio, e com fundamento no 

disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO POR 

SENTENÇA, em consonância com o parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE do acusado ONEZIMO TIMOTEO DE ASSIS pelo advento da 

Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta produza 

seus jurídicos e legais efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a pena de 

multa quando for alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada é 

atingida pela prescrição no mesmo prazo estabelecido para a pena 

privativa – CP, art. 14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da 

presente sentença absolutória, informando-lhe o número do presente feito 

(artigo 974 e 1453 da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não 

haja defensor nomeado, intime-se via edital. Transitada em julgado, 

encaminhem os presentes autos ao arquivo definitivo.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.Ciência ao 

MPE.Às providências.Porto dos Gaúchos, 17 de setembro de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz Substituto emCumulação

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, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 12 de novembro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41342 Nr: 908-90.2018.811.0019

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACELIA DE OLIVEIRA, ALTAMIRO PEREIRA CAMPOS, 

ZILA PEREIRA DOS SANTOS, LENIRA PEREIRA CAMPOS, IRINEU PEREIRA 

CAMPOS, CIRO PEREIRA CAMPOS, ROBERTO PEREIRA CAMPOS, MARIA 

DO ROSÁRIO PEREIRA, VALDEMIRO PEREIRA CAMPOS, DALVA HELENA 

PEREIRA DE OLIVEIRA, ELIZABETE PEREIRA CAMPOS, JOSÉ BENÍCIO 

CAMPOS, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, ZELIA PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

 Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL proposto por ACELIA DE 

OLIVEIRA e OUTROS, todos devidamente qualificados, a fim de levantar os 

valores depositados em conta vinculada na COOPERATIVA DE CRÉDITO 

POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES em nome de 

JULIA LUISA CAMPOS e ROBERTO PEREIRA CAMPOS.

Aduzem os requerentes que são herdeiros legítimos de Julia Luisa 

Campos, falecida em 22 de Janeiro de 2018, e que ela possuía 

conjuntamente com o filho, Roberto Pereira Campos, uma conta corrente 

na Cooperativa de Crédito Sicredi, na qual se encontra depositada a 

importância de R$ 8.017,03 (oito mil e dezessete reais e três centavos).

Razão pela qual, requerem a expedição do competente alvará em nome de 

Roberto Pereira Campos.

Determinada a emenda à inicial à ref. 6, sendo devidamente emendada 

pelos requerentes à ref. 11.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo 

deferimento dos pedidos versados na exordial (ref. 15).

 É o necessário relatório.

Decido.

Inicialmente, acolho a emenda de ref. 11, eis que comprovado o 

recolhimento das custas judiciais.

Recebo a inicial, devendo ser processada nos termos dos artigos 719 e 
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725, VII, do CPC.

Determino a citação do interessado (art. 239 do NCPC), COOPERATIVA DE 

CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES, 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, em 

consonância com o art. 721 do Código de Processo Civil, bem como para 

informa, no mesmo prazo, o valor atual existente na conta corrente nº 

71503-4, agência nº 0821 em nome da falecida.

Com efeito, expeça-se ofício ao INSS para informar, no prazo de 15 dias, 

quem são os beneficiários dependentes da “de cujus”.

Após, o decurso do prazo, com ou sem manifestação, volte-se este 

procedimento concluso, para outras deliberações.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10103 Nr: 263-80.2009.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEI PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

03755744171, Rg: 2217108-8, Filiação: Ambroz Pereira da Silva e Olívia 

Francisca da Silva, data de nascimento: 21/10/1990, brasileiro(a), natural 

de Juara-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 8431-1056. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, considerando que em relação ao delito previsto no 

art. 129, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro 

de 1940) ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 109, inciso V, 

c/c art. 115, ambos do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto 

no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO POR SENTENÇA, em 

consonância com o parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do 

acusado SIDNEI PEREIRA DA SILVA, pelo advento da Prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e 

legais efeitos.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente 

sentença absolutória, informando-lhe o número do presente feito (artigo 

974 e 1453 da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não 

haja defensor nomeado, intime-se via edital. Transitada em julgado, 

encaminhem os presentes autos ao arquivo definitivo.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.Ciência ao 

MPE.Porto dos Gaúchos, 17 de setembro de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

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, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 12 de novembro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41614 Nr: 1050-94.2018.811.0019

 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: Mirian Alves dos Santos Andrade Borges

 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:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por MIRIAM ALVES DOS SANTOS ANDRADE BORGES, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Recebida a inicial em decisão (Ref.5), ocasião em que fora deferido o 

benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora e indeferida a 

antecipação de tutela.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, com documentos 

(Ref.15).

 Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45005 Nr: 2926-84.2018.811.0019

 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 Brito

 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: 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

 DESPACHO

Vistos.

 Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria por Idade Rural 

proposta por JOÃO BRITO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do 

artigo 98 e seus incisos, do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, será analisada na prolação da 

sentença de mérito, conforme pleiteado pela parte autora.

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal, ficando ciente desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer 

manifestação, os autos retornarão à secretaria automaticamente.

Caso a requerida apresente contestação, intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44754 Nr: 2809-93.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sancarlo Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederico Pereira Oléa - 

OAB:195970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por SANCARLO 

AGROPECUÁRIA LTDA em face da UNIÃO.

Ocorre que compulsando os autos verifico que a parte embargante deixou 

de recolher as custas processuais, tampouco pleiteou pelo deferimento da 

gratuidade da justiça, bem como não comprovou sua hipossuficiência.

 Destarte, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial com o devido recolhimento de custas, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

Certifique a Secretaria à tempestividade dos presentes embargos.

 Apensem-se os presentes embargos à execução nos autos principais de 

nº 525-74.2002.811.0019 – Código 3080.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45007 Nr: 2928-54.2018.811.0019

 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: Maria da Penha Costa

 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:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se à parte autora não é alfabetizada e, 

tendo em vista não constatar existência de procuração pública ou 

particular outorgada mediante instrumento sem as assinaturas à rogo nos 

presentes autos, nos termos do artigo 76 do CPC, INTIME-SE a advogada 

da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração outorgada mediante instrumento público, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 76, §1º, I c.c 320 e 321, 

parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Nesses termos já decidiu o Conselho Nacional de Justiça:

 PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA POR ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO 

PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE.

1. Não se mostra razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa 

analfabeta para atuação de advogado junto à Justiça do Trabalho seja 

somente por instrumento público, se a legislação (art. 595 do Código Civil) 

prevê forma menos onerosa e que deve ser aplicada analogicamente ao 

caso em discussão.

2. Procedimento de Controle Administrativo julgado procedente para 

recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que adote 

providências no sentido de reformar a primeira parte do art. 76 do 

Provimento 05/2004, de modo a excluir a exigência de que a procuração 

outorgada por analfabeto o seja somente por instrumento público.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 

0001464-74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar Amorim - 102ª Sessão - j. 

06/04/2010 ).

Após, venham os autos conclusos para deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45006 Nr: 2927-69.2018.811.0019

 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: Madalena Raimondi Bianchezzi

 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:

 DESPACHO

Vistos.

 Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria por Idade Rural 

proposta por MADALENA RAIMONDI BIANCHEZZI, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do 

artigo 98 e seus incisos, do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, será analisada na prolação da 

sentença de mérito, conforme pleiteado pela parte autora.

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal, ficando ciente desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer 

manifestação, os autos retornarão à secretaria automaticamente.

Caso a requerida apresente contestação, intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45002 Nr: 2923-32.2018.811.0019

 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: Dirlei Tonietto da Luz

 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:

 DESPACHO

Vistos.

 Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria por Idade Rural 

proposta por DIRLEI TONIETTO DA LUZ, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos 

do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do 

artigo 98 e seus incisos, do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, será analisada na prolação da 

sentença de mérito, conforme pleiteado pela parte autora.

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal, ficando ciente desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer 

manifestação, os autos retornarão à secretaria automaticamente.

Caso a requerida apresente contestação, intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45008 Nr: 2929-39.2018.811.0019
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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: Zilda Moreno de Castro

 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:

 DESPACHO

Vistos.

 Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria por Idade Rural 

proposta por ZILDA MORENO DE CASTRO, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do 

artigo 98 e seus incisos, do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, será analisada na prolação da 

sentença de mérito, conforme pleiteado pela parte autora.

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal, ficando ciente desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer 

manifestação, os autos retornarão à secretaria automaticamente.

Caso a requerida apresente contestação, intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45004 Nr: 2925-02.2018.811.0019

 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 Idalina 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: 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

 DESPACHO

Vistos.

 Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria por Idade Rural 

proposta por IRENE IDALINA DE OLIVEIRA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do 

artigo 98 e seus incisos, do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, será analisada na prolação da 

sentença de mérito, conforme pleiteado pela parte autora.

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal, ficando ciente desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer 

manifestação, os autos retornarão à secretaria automaticamente.

Caso a requerida apresente contestação, intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45001 Nr: 2922-47.2018.811.0019

 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: Creusa Lima da Silva Ceará

 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:

 DESPACHO

Vistos.

 Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria por Idade Rural 

proposta por CREUSA LIMA DA SILVA CEARÁ, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do 

artigo 98 e seus incisos, do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, será analisada na prolação da 

sentença de mérito, conforme pleiteado pela parte autora.

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal, ficando ciente desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer 

manifestação, os autos retornarão à secretaria automaticamente.

Caso a requerida apresente contestação, intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30400 Nr: 1229-96.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Rodrigues de Matos, representado por 

Elessandra de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando atentamente os autos, verifico à ref. 93 a parte executada 

concordou com os valores contidos na planilha que embasa a presente 

execução, motivo pelo qual homologo o cálculo dos valores apresentados 

pelo exequente à ref. 84.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a ultima atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que traga 

aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários necessários 

para expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 647 de 683



 Cod. Proc.: 32268 Nr: 2284-82.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Carvalho

 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:

 DECISÃO

Vistos.

JOSÉ DE CARVALHO, já qualificado nos autos, vem por meio de advogada 

constituída, propor cumprimento de sentença em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Sem prejuízo, defiro o pedido da parte autora de ref. 76, determino a 

implantação do benefício requerido, nos termos do exposto na sentença 

de ref. 53, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena, de aplicação 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso 

até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Oficie-se conforme requerido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32635 Nr: 8-44.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lizier

 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:

 Vistos os presentes autos registrados sob n.º 8-44.2017.811.0019, 

código 32635.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença proposta por 

Maria Lizier em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Ante a inércia do executado, mesmo devidamente intimado, foi 

determinada a expedição de RPV (ref.66), que se encontra acostada às 

refs. 69/70.

 O executado comunicou à ref. 75 a quitação da referida RPV.

À ref. 74 a exequente pugna pela liberação dos valores depositados nos 

autos, sendo o alvará judicial expedido em seu favor à ref. 76.

 É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (refs. 69/70), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (ref. 75), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as 

baixas necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34334 Nr: 853-76.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Terezinha Elsik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

NELI TEREZINHA ELSIK, já qualificada nos autos, vem por meio de 

advogada constituída, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31707 Nr: 1993-82.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleoni de Menezes Custódio

 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:

 DECISÃO

Vistos.

CLEONI DE MENEZES CUSTÓDIO, já qualificado nos autos, vem por meio 

de advogada constituída, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Sem prejuízo, defiro o pedido da parte autora de ref. 74, determino a 

implantação do benefício requerido, nos termos do exposto na sentença 

de ref. 51, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena, de aplicação 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso 

até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Oficie-se conforme requerido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24695 Nr: 392-75.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Ortiz Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 
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OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que devidamente citada, a executada se manteve silente, 

nada opondo quanto aos cálculos de liquidação de sentença referente ao 

benefício previdenciário, proceda o Sr. Gestor às providências 

necessárias para que seja expedido precatório ou requisição de pequeno 

valor -RPV em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26004 Nr: 864-76.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinei Juliano Calgaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sadi Affonso Schwantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:MT-7440, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - OAB:15331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciscarlos Alcântara - 

OAB:4.746-

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob nº 

864-76.2015.811.0019, Código 26004.1. RelatórioVistos.Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA, fundada em 

contrato de confissão de dívida, proposta por LAURINEI JULIANO 

CALGARO em desfavor do Espólio de SADI AFFONSO SCHWANTES.

(...).Pelo exposto, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil.ADVIRTO que a extinção do processo não acarreta prejuízo 

para as partes, posto que eventual cumprimento de título judicial poderá 

ser postulado nos próprios autos.Custas remanescentes pelos 

executados, conforme pactuado entre as partes.Os honorários foram 

acordados, motivo pelo qual deixo de fixar.Após certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34788 Nr: 1047-76.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Licon de Laet - 

OAB:6200

 Vistos.

Sabe-se que o recuperando VALMIR DOS SANTOS ROCHA está 

condenado a cumprir a sanção penal no regime aberto, razão pela qual, a 

anuência do juízo destinatário do processo execucional é dispensável, 

nos termos do art. 1.440, §4º, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial.

Destarte, considerando que a competência em sede de Execução Penal é 

do juízo do local onde se encontra residindo o reeducando, ante a 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização, DETERMINO a remessa da 

presente guia de recolhimento à Comarca de Tabaporã/MT, em 

consonância com o parecer ministerial, na forma do art. 66, V, “g” da Lei 

nº 7.210/84.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa técnica, se houver.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22689 Nr: 613-92.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lourenço de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:46561/PR, Carmem Cristina Garbossa - OAB:7389/MT

 Vistos.

Sabe-se que o recuperando JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA está 

condenado a cumprir a sanção penal no regime semiaberto, razão pela 

qual, a anuência do juízo destinatário do processo execucional é 

dispensável, nos termos do art. 1.440, §4º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial.

Destarte, considerando que a competência em sede de Execução Penal é 

do juízo do local onde se encontra residindo o reeducando, ante a 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização, DETERMINO a remessa da 

presente guia de recolhimento à Comarca de Tapurah/MT, em consonância 

com o parecer ministerial, na forma do art. 66, V, “g” da Lei nº 7.210/84.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa técnica, se houver.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43261 Nr: 1990-59.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Prado Ruiz, Espolio de Lidia Maria Ferro 

Prado Ruiz, representado por Carlos Eduardo Prado Ruiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gildo, Odalia de Oliveira Ferreira Gildo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Trata-se de Ação Execução de Título Extrajudicial proposta por CARLOS 

EDUARDO PRADO RUIZ em desfavor de OSVALDO GILDO e ODALIA DE 

OLIVEIRA FERREIRA GILDO, todos devidamente qualificados nos autos.

Na decisão de ref. 05 foi deferido o parcelamento do recolhimento das 

custas remanescentes em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas.

O exequente comprovou o pagamento de duas parcelas das custas 

remanescentes (refs. 10 e 18).

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos necessários.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

NCPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Cite-se a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) 

sobre o valor da causa (art. 827 do NCPC). No caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade (§ 1º, Art. 827 do NCPC)

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação da parte executada e a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de três (03) dias.

Citada a parte executada, o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo supra, munido da segunda via do 

mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens, a 

sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado observe-se às prerrogativas do artigo 

212, § 2º, do NCPC. Cite-se.

 Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35279 Nr: 1256-45.2017.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Ferreira de Freitas, Elzira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer 

Sementes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI GONÇALVES DIAS 

CARVALHO - OAB:19.555/E, James Leonardo Parente de Ávila - 

OAB:5367/MT, Jonas Coelho da Silva - OAB:5706/MT, Paulo Rogério 

de Oliveira - OAB:7074/MT

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob nº 

1256-45.2017.811.0019, Código 35279.

S E N T E N Ç A

1. Relatório

Trata-se de embargos à execução, opostos por ADEMAR FERREIRA DE 

FREITAS e ELZIRA DE FREITAS em face da execução que lhe move DU 

PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER SEMENTES, nos autos em 

apenso.

As partes celebraram acordo na execução principal, não havendo mais 

objeto a ser perseguido nos presentes embargos, consoante termo de 

acordo acostado à ref. 147 nos autos em apenso n° 

762-54.2015.811.0019 – Código 25702.

Por tal motivo, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

 2. Fundamentação

A presente demanda deve ser extinta, tendo em vista que houve a perda 

superveniente do objeto.

 Conforme se denota, os presentes embargos visavam atacar a execução 

em apenso (cód.: 25702), a qual restou extinta pela homologação de 

acordo firmado entre as partes, consoante termo de acordo firmado entre 

as partes acostado à ref. 147 naqueles autos.

Portanto, não há necessidade de pronunciamento jurisdicional acerca do 

procedimento executivo em apenso e seus pressupostos, ante a extinção 

da execução principal que deu azo aos presentes embargos.

3. Dispositivo

“Ex positis”, na esteira do acordo celebrado entre as partes nos autos em 

apenso n° 762-54.2015.811.0019 – Código 25702, DECLARO EXTINTA, 

sem resolver o mérito a presente ação, pela perda superveniente do 

objeto, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.

4. Providências Finais

Sem prejuízo, SOLICITE-SE a devolução da carta precatória expedidas nos 

autos, independentemente de cumprimento.

Custas remanescentes pelos embargantes, conforme pactuado entre as 

partes no acordo apresentado na execução em apenso.

Os honorários foram acordados, motivo pelo qual deixo de fixar.

Tendo as partes renunciado o prazo recursar, proceda às baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35495 Nr: 1358-67.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senira Maria Vedana Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Falci Mendes - 

OAB:223.768, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:4937/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Portanto, DEFIRO o pedido retro formulado pelo exequente. Assim, 

determino o levantamento da constrição realizada à ref. 64, no veículo 

GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4X4, Placa NJD0760, uma vez que o bloqueio 

recaiu sobre veículo com alienação fiduciária. Nada mais requerido, 

intimado o exequente da presente decisão, cumpra-se conforme 

determinação retro, remetendo os autos ao arquivo provisório.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25702 Nr: 762-54.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Ferreira de Freitas, Elzira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob nº 

762-54.2015.811.0019, Código 25702.

1. Relatório

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA ajuizada por 

DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER SEMENTES em face de 

ADEMAR FERREIRA DE FREITAS e ELZIRA DE FREITAS, todos 

devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, as partes realizaram um acordo extrajudicial, 

pugnando por sua devida homologação, conforme petições de ref. 147.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Sabe-se que o pedido de homologação de acordo implica em extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do que disciplina o Código 

de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), art. 487.

Ademais, ressalto, por oportuno, que a suspensão é regulada pelo que 

preconiza o art. 313, inciso II, §4°, do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015), a qual é limitada ao prazo de 6 (seis) meses quando 

convencionado pelas partes.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, nos exatos termos 

das petições protocoladas - ref. 147. Por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, sem, contudo, suspende-lo.

ADVIRTO que a extinção do processo não acarreta prejuízo para as 

partes, posto que eventual cumprimento de título judicial poderá ser 

postulado nos próprios autos.

Custas remanescentes pelos executados, conforme pactuado entre as 

partes.

Os honorários foram acordados, motivo pelo qual deixo de fixar.

Tendo as partes renunciado o prazo recursar, proceda às baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37082 Nr: 2127-75.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Calgaro, Mauri Alberto Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a comprovação do exequente do cancelamento da 

distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de 

Mangueirinha/PR, cumpra-se integralmente o despacho de ref. 46.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37290 Nr: 2211-76.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Blau, João Renato Blau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leives Gilmar Petrazzini, Flávio Rogério Ewald

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) “Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos à ref. 53, por não visualizar qualquer omissão, 
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contradição ou obscuridade na decisão de ref. 47. No mais, quanto ao 

pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma perfunctória e 

isolada leitura legislativa acarretaria na conclusão de que a mera alegação 

de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial da 

assistência judiciária gratuita. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30405 Nr: 1231-66.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senira Maria Vedana Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Visto.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 

BANCO BRADESCO S.A. em face de SENIRA MARIA VEDANA DUTRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Na determinação de ref. 36 houve a conversão do presente processo em 

ação de execução de título extrajudicial.

Entre um ato e outro, a Sra. Oficiala de Justiça informou que deixou de 

cumprir o mandado de citação, vez que o exequente não depositou o valor 

integral da diligência (ref. 115).

Intimado para comprovar o pagamento do complemento da diligência, o 

exequente apresentou o mesmo comprovante acostado anteriormente nos 

autos, conforme certidão da Central e Mandados de ref. 124.

O exequente foi intimado pela segunda vez, a fim de se manifestar a 

respeito da complementação do valor da diligência para cumprimento do 

mandado de citação, entretanto, ele informou estar ciente da citação 

negativa da parte adversa, bem como pleiteou pela pesquisa judicial de 

bens via Bacenjud, INFOJUD e RENAJUD (ref. 131).

Desse modo, pelos motivos acima, INDEFIRO, os pedidos formulados pelo 

exequente, e DETERMINO que ele seja intimado novamente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, comprovar o pagamento do complemento da diligência, a 

fim de dar prosseguimento a presente execução, sob pena de aplicação 

das disposições dos arts. 485 e seguintes, do Código de Processo Civil 

(Lei n. 13.105/15).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30225 Nr: 1154-57.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Roberto Mees

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).Procedam-se a baixa de eventuais restrições realizadas 

nestes autos. Caso tenha algum mandado de busca e apreensão e citação 

com a Sra. Oficiala de Justiça, deverá ser recolhido sem cumprimento, 

bem como determino a exclusão de eventual negativação do nome do 

executado nos órgãos de proteção ao crédito incluída por esse juízo nos 

presentes autos.Por fim, não havendo óbice ao pedido contido no petitório 

de ref. 119, DEFIRO o desentranhamento dos documentos requeridos 

substituindo-os por cópia, conforme autoriza o art. 336, § 4º da 

CNGC.Custas remanescentes pelo exequente.Contem-se as custas finais. 

Havendo pendência, notifique-se a parte exequente para o pagamento. 

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes. Tendo a parte exequente renunciado a qualquer 

prazo recursal, arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas 

necessárias.Publ ique-se.  Regist re-se.  In t imem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32711 Nr: 55-18.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Gabriel Xalão - 

OAB:43037/PR

 DECISÃO

Vistos.

Considerando a petição do exequente de ref. 85, INDEFIRO o pedido de 

expedição de certidão, eis que compete ao exequente providenciar a 

averbação da penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial, 

conforme dispõe o art. 844 do CPC.

 Após, não tendo o exequente concordado com o valor dos honorários 

periciais apresentado pelo Sr. Perito (ref. 77), INTIME-SE a parte 

exequente para que, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que for de 

direito e interesse, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39283 Nr: 3149-71.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Lotário Ikert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de pedido de emenda à inicial promovida pela parte exequente 

buscando readequar o valor da causa e, por conseguinte o quantum 

debeatur objeto da execução.

Considerando que com o pedido de emenda à inicial houve alteração no 

valor da causa, DETERMINO à parte exequente que promova no prazo de 

15 (quinze) dias o recolhimento das custas complementares, sob pena de 

indeferimento do aditamento da petição inicial.

Havendo recolhimento das custas complementares, remetam-se os autos 

ao Distribuidor para certificar nos autos a sua adequação ao valor da 

causa.

Após, façam-me os autos conclusos para analise dos pedidos formulados 

pela parte exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23100 Nr: 807-92.2014.811.0019

 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 Outo Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana de Oliveira ME, Poliana de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

I - Em atenção ao pedido de penhora on-line declinado às ref. 110, e 

verificando que a última atualização do débito exequendo ocorreu há 

quase dois anos, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos 

planilha de cálculo atualizada.

II - Após, decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte, 

certifique-se e tornem os autos conclusos.
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 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43339 Nr: 2030-41.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Ferreira da Silva, Vanderlei Antonio de 

Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Paula de Sousa - 

OAB:99525/MG, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, 

Marco Antonio Mendes - OAB:11341-A/MT, Simoni Bergamachi da 

Fonseca - OAB:5.810-MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “Vistos, etc.

 Dou por preclusa a oitiva da testemunha de defesa Luis Francisco 

Martinello, arrolado pelo réu Vanderlei Antônio de Abreu, diante do 

decurso do prazo da defesa para manifestar-se quanto sua localização, 

conforme certidão de ref. 798 dos autos 13471.

 Designo em continuidade para a oitiva das testemunhas CARMEM LIMA 

DUARTE e ANTONIO BELARMINO DE ALMEIDA FILHO, arroladas pelo 

Ministério Púbico; JULIANA MICHELI AREND e EDSON DE OLIVEIRA 

arrolados pela defesa e, por fim, o interrogatório do réu, para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 13:30 horas.

 Intime-se coercitivamente as testemunhas, com exceção de Carmem Lima 

Duarte, que justificou sua ausência.

 Saem os presentes intimados.

 Defiro a dispensa do réu Mauro na referida audiência.

 Defiro o traslado da mídia referente ao interrogatório do Sr. Francisco, 

constante nos autos 27766 para estes autos. Traslade-se cópia da mídia 

de fls. 733/735 dos autos 13471 para estes autos, referente a oitiva de 

Dorli de Fátima.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais, eu Vânia Cristina Machado Blau, o digitei e encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37979 Nr: 2518-30.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 (...) Dessa forma, com fundamento no artigo 66, II, "a" da Lei n. 7.210/84 

(Lei de Execuções Penais), DECLARO A UNIFICAÇÃO DAS PENAS 

IMPOSTAS ao reeducando JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, de modo que 

DETERMINO/FIXO como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, 

nos termos do art. 33, § 1º, “a”, do Código Penal e Súmula n. 719, do STF, 

considerando que o remanescente da pena privativa de liberdade a ser 

cumprida é superior a 8 (oito) anos, conforme delineado no memorial de 

cálculo de pena que segue anexo e respectivas guias (...) 

CONCLUSÃOPor fim, considerando a elaboração do respectivo cálculo 

que segue anexo, DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para ciência e 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Após isso, 

volte-me para eventual adequação ou homologação do cálculo, bem como 

decidir em prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27761 Nr: 175-95.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucéia David

 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:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por LUCÉIA DAVID em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos devidamente 

habilitados.

Ante a notícia do pagamento dos RPV às refs. 106/107, DEFIRO a 

expedição de alvará judicial para levantamento dos valores depositados 

em favor da parte autora em nome de sua patrona, assim, EXPEÇA-SE 

alvará para transferir o referido valor à conta indicada nos autos.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25982 Nr: 852-62.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getúlio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

tomar ciência, bem como manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos o ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44985 Nr: 2914-70.2018.811.0019

 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: Roberto Gonçalves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte Requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, postergando nova analise para quando da chegada 

do laudo pericial e manifestação das partes.Com efeito, visando dar 

regular processamento ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a 

Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 

1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com 

competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que:I - ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 
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a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil.Intime-se a parte autora para que apresente os quesitos 

médicos, no prazo de 10 (dez) dias.Assim, desde já, pelos fundamentos 

alhures, NOMEIO como perito judicial (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29153 Nr: 655-73.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Angelo Novais

 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:

 Vistos os presentes autos registrados sob n.º 655-73.2016.811.0019, 

código 29153.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença proposta por 

Reinaldo Angelo Novais em face de Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Ante a inércia do executado, mesmo devidamente intimado, foi 

determinada a expedição de RPV, que se encontra acostada às refs. 

95/96.

 O executado comunicou à ref. 101 a quitação das referidas RPV’s.

À ref. 100 a exequente pugna pela liberação dos valores depositados nos 

autos, sendo o alvará judicial expedido em seu favor à ref. 102.

 É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (refs. 95/96), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (ref. 101), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as 

baixas necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33663 Nr: 555-84.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

MANOEL FERREIRA DA COSTA, já qualificado nos autos, vem por meio de 

advogada constituída, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28474 Nr: 451-29.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista de Oliveira

 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: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Vistos.

Considerando a certidão da Sra. Oficiala de Justiça de ref. 115, como bem 

se sabe a parte que descumpre sua obrigação de atualização de 

endereço, consignada no art. 77, V, do CPC, não pode contraditoriamente 

se furtar das consequências dessa omissão.

Outrossim, a patrona do exequente possui poderes para receber e dar 

quitação, conforme procuração acostada nos autos.

Assim, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45009 Nr: 2930-24.2018.811.0019

 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: Walli Dumke Kreutzfeldt

 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:

 DESPACHO

Vistos.

 Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria por Idade Rural 

proposta por WALLI DUMKE KREUTZFELDT, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do 

artigo 98 e seus incisos, do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, será analisada na prolação da 

sentença de mérito, conforme pleiteado pela parte autora.

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal, ficando ciente desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer 

manifestação, os autos retornarão à secretaria automaticamente.

Caso a requerida apresente contestação, intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43046 Nr: 1880-60.2018.811.0019
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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 Cleusa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Toni Fernandes Sanches - OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por MARIA CLEUSA DA SILVA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Recebida a inicial em decisão (Ref.5), ocasião em que fora deferido o 

benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora e indeferida a 

antecipação de tutela.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, com documentos 

(Ref.10).

 Impugnação à contestação (Ref.17).

 Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43410 Nr: 2066-83.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Bogado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos.

Considerando que as partes tiveram ciência inequívoca do memorial 

descritivo do reeducando CARLOS JEAN CARLOS BOGADO, o qual foi 

providenciado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, 

de utilização obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício 

Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ -, bem como diante da ausência de 

insurgências, HOMOLOGO os termos do aludido cálculo – ref. 18, para os 

devidos fins legais/jurídicos.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que cumpra o disposto na Lei n. 7.210/84, 

art. 41, XVI, art. 66, X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 3º, e art. 1.787, 

caput e §§, uma vez que “relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como 

atestado de pena a cumprir”, bem como Res. CNJ n. 113/2010, art. 5º e §§, 

especificamente “o agendamento da data do término do cumprimento da 

pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação 

dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas 

cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a 

primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena 

a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do executado”.

AGUARDE-SE EM CARTÓRIO, o regular cumprimento da reprimenda, até 

que o apenado tenha direito a algum benefício legal, devendo proceder 

aos respectivos registros nos sistemas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37827 Nr: 2441-21.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Rodrigues Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos.

Considerando que as partes tiveram ciência inequívoca do memorial 

descritivo do reeducando CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES BENTO, o 

qual foi providenciado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena 

– MGP, de utilização obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 

e Ofício Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ -, bem como diante da ausência de 

insurgências, HOMOLOGO os termos do aludido cálculo – ref. 117, para 

os devidos fins legais/jurídicos.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que cumpra o disposto na Lei n. 7.210/84, 

art. 41, XVI, art. 66, X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 3º, e art. 1.787, 

caput e §§, uma vez que “relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como 

atestado de pena a cumprir”, bem como Res. CNJ n. 113/2010, art. 5º e §§, 

especificamente “o agendamento da data do término do cumprimento da 

pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação 

dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas 

cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a 

primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena 

a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do executado”.

AGUARDE-SE EM CARTÓRIO, o regular cumprimento da reprimenda, até 

que o apenado tenha direito a algum benefício legal, devendo proceder 

aos respectivos registros nos sistemas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38457 Nr: 2771-18.2017.811.0019

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Porto dos 

Gauchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Gomes Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT

 Vistos.

Considerando a legitimidade das razões apresentadas pela causídica Dra. 

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS, inscrita na OAB/MT sob o n° 23765, 

FIXO/ARBITRO os honorários advocatícios em 2 (dois) URH's, em 

consonância com os trabalhos realizados nos autos, devendo a i. 

Secretaria deste juízo expedir a respectiva certidão.

Após, cumpra-se integralmente a decisão retro.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43351 Nr: 2036-48.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Sergio Jucoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “

Vistos, etc. Dou por preclusa a oitiva da testemunha de defesa Luis 
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Francisco Martinello, arrolado pelo réu Vanderlei Antônio de Abreu, diante 

do decurso do prazo da defesa para manifestar-se quanto sua 

localização, conforme certidão de ref. 798 dos autos 13471.

 Designo em continuidade para a oitiva das testemunhas CARMEM LIMA 

DUARTE e ANTONIO BELARMINO DE ALMEIDA FILHO, arroladas pelo 

Ministério Púbico; JULIANA MICHELI AREND e EDSON DE OLIVEIRA 

arrolados pela defesa e, por fim, o interrogatório do réu, para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 13:30 horas.

 Intime-se coercitivamente as testemunhas, com exceção de Carmem Lima 

Duarte, que justificou sua ausência.

 Saem os presentes intimados. Defiro a dispensa do réu Sérgio na próxima 

audiência.

 Traslade-se a mídia de fls. 680/685 do processo 13471 relativa a 

testemunha Luciana de Sousa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais, eu Vânia Cristina Machado Blau, o digitei e encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43355 Nr: 2040-85.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Janete Dallomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Birck - 

OAB:10.093/MT, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, 

Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “

Vistos, etc. Vistos, etc. Dou por preclusa a oitiva da testemunha de 

defesa Luis Francisco Martinello, arrolado pelo réu Vanderlei Antônio de 

Abreu, diante do decurso do prazo da defesa para manifestar-se quanto 

sua localização, conforme certidão de ref. 798 dos autos 13471.

 Designo em continuidade para a oitiva das testemunhas CARMEM LIMA 

DUARTE e ANTONIO BELARMINO DE ALMEIDA FILHO, arroladas pelo 

Ministério Púbico; JULIANA MICHELI AREND e EDSON DE OLIVEIRA 

arrolados pela defesa e, por fim, o interrogatório do réu, para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 13:30 horas.

 Intime-se coercitivamente as testemunhas, com exceção de Carmem Lima 

Duarte, que justificou sua ausência. Saem os presentes intimados.

 Defiro a dispensa da ré Janete na referida audiência. Defiro o traslado da 

mídia referente ao interrogatório do Sr. Francisco, constante nos autos 

27766 para estes autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais, eu Vânia Cristina Machado Blau, o digitei e encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43348 Nr: 2035-63.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Lauri José 

Rhoden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dirceu Peres Farias Junior - 

OAB:17765A, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Ronaldo 

Cesário da Silva - OAB:6781/MT, Simoni Bergamachi da Fonseca - 

OAB:5.810-MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “Vistos, etc. Dou por 

preclusa a oitiva da testemunha de defesa Luis Francisco Martinello, 

arrolado pelo réu Vanderlei Antônio de Abreu, diante do decurso do prazo 

da defesa para manifestar-se quanto sua localização, conforme certidão 

de ref. 798 dos autos 13471.

 Designo em continuidade para a oitiva das testemunhas CARMEM LIMA 

DUARTE e ANTONIO BELARMINO DE ALMEIDA FILHO, arroladas pelo 

Ministério Púbico; JULIANA MICHELI AREND e EDSON DE OLIVEIRA 

arrolados pela defesa e, por fim, o interrogatório do réu, para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 13:30 horas.

 Intime-se coercitivamente as testemunhas, com exceção de Carmem Lima 

Duarte, que justificou sua ausência. Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais, eu Vânia Cristina Machado Blau, o digitei e encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43354 Nr: 2039-03.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Edson Alvares de 

Ávila, Edilson Elias Zanatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmdel - 

OAB:7504, Lidiane Paula de Sousa - OAB:99525/MG, Lisiane Valéria 

Linhares Schmidel - OAB:9.358/MT, Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT, Marco Antonio Mendes - OAB:11341-A/MT, 

Rodrigo Carrijo Freitas - OAB:11.395/MT, Simoni Bergamachi da 

Fonseca - OAB:5.810-MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos:

 “Vistos, etc. Dou por preclusa a oitiva da testemunha de defesa Luis 

Francisco Martinello, arrolado pelo réu Vanderlei Antônio de Abreu, diante 

do decurso do prazo da defesa para manifestar-se quanto sua 

localização, conforme certidão de ref. 798 dos autos 13471.

 Dou por preclusa a prova referente ao réu Edilson Elias Zanata quanto a 

testemunha Elivan Paula Silva, bem como Wilson Jorge Stum.

 No que tange ao réu Edson Alvares de Avila, verifica-se que a defesa 

técnica não compareceu na presente audiência, tampouco justificou sua 

ausência anteriormente ao início, sendo que não há materialização da 

referida petição, pela ausência do pagamento.

 Da mesma forma, não cumpriu com o determinado no despacho saneador 

para fins de informação quanto ao endereço atualizado da própria parte 

que patrocina, motivo pelo qual, caso reste negativa sua oitiva em carta 

precatória, já determinado no despacho saneador para a Comarca de 

Sinop, dou por reconhecida a revelia do acusado, nos termos do art. 367 

do CPP em especial a falta de comunicação da mudança de endereço.

 Designo em continuidade para a oitiva das testemunhas CARMEM LIMA 

DUARTE e ANTONIO BELARMINO DE ALMEIDA FILHO, arroladas pelo 

Ministério Púbico; JULIANA MICHELI AREND e EDSON DE OLIVEIRA 

arrolados pela defesa e, por fim, o interrogatório do réu, para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 13:30 horas.

 Intime-se coercitivamente as testemunhas, com exceção de Carmem Lima 

Duarte, que justificou sua ausência. Saem os presentes intimados.

 Defiro a dispensa do réu Edilson na próxima audiência. Defiro o traslado 

da mídia referente ao interrogatório do Sr. Francisco, constante nos autos 

27766 para estes autos. Traslade-se as mídias de fls. 493/504, 763/766, 

733/735, 666/667 e 787/790 dos autos de código 13471.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais, eu Vânia Cristina Machado Blau, o digitei e encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43352 Nr: 2037-33.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Reni Cecília Puhl 

Petrazzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT, Raminton Puhl Petrazzini - OAB:16951/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “

Vistos, etc. Dou por preclusa a oitiva da testemunha de defesa Luis 

Francisco Martinello, arrolado pelo réu Vanderlei Antônio de Abreu, diante 

do decurso do prazo da defesa para manifestar-se quanto sua 

localização, conforme certidão de ref. 798 dos autos 13471.

 Dou por preclusa a oitiva para este ato, das testemunhas Abel Aliomar e 

Amanda Zuconelli.

 Designo em continuidade para a oitiva das testemunhas CARMEM LIMA 

DUARTE e ANTONIO BELARMINO DE ALMEIDA FILHO, arroladas pelo 

Ministério Púbico; JULIANA MICHELI AREND e EDSON DE OLIVEIRA 

arrolados pela defesa e, por fim, o interrogatório do réu, para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 13:30 horas.
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 Intime-se coercitivamente as testemunhas, com exceção de Carmem Lima 

Duarte, que justificou sua ausência.

 Saem os presentes intimados. Defiro a dispensa da ré na referida 

audiência.

 Defiro o traslado para estes autos das oitivas das testemunhas Abel e 

Amanda realizada nos autos 21858.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais, eu Vânia Cristina Machado Blau, o digitei e encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29387 Nr: 718-98.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edméia Souza Brito, Poliana de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES em face de EDMEIA SOUZA 

BRITO e POLIANA DE OLIVEIRA LIMA, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, antes mesmo de citar as executadas o exequente 

noticiou terem os Executados efetuado o pagamento integral do débito, 

requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelos devedores, conclui-se 

que a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Custas remanescentes pelo exequente, deixo de fixar condenação a título 

de honorários advocatícios, eis que, não houve formação do contraditório.

Contem-se as custas finais. Havendo pendência, notifique-se o Exequente 

para o pagamento. Não havendo o pagamento, cumpra o que está 

determinado nas disposições contidas na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em 

especial nos artigos 573 e seguintes.

Após, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26375 Nr: 1006-80.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, Sonia 

Maria Pereti de Almeida, Ronaldo Alberico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 DESPACHO

Vistos.

Defiro o pedido do exequente de ref. 145. Assim, INTIMEM-SE os 

executados SÔNIA MARIA PERETI DE ALMEIDA e RONALDO ALBERICO, 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, onde está localizado o 

imóvel de matrícula nº 9.959.

Após, decorrido o prazo acima assinalado, sem manifestação dos 

executados, abra-se vista dos autos ao exequente para manifestação, ao 

reverso expeça-se novo mandado de penhora e avaliação, cumprindo 

conforme decisão de ref. 99.

Intimem-se

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27274 Nr: 1336-77.2015.811.0019

 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: Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Novo 

Horizonte do Norte MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Francisco Antonio, Igreja Evangélica 

Assembléia de Deus em Novo Horizonte do Norte MT., Hélio Bezerra, 

Espólio de Sebastião Moreira Neves representado por Nadia Domingos 

Moreira Neves, José Miguel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:14074/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta pela IGREJA EVANGÉLICA 

ASSEMBLÉIA DE DEUS EM NOVO HORIZONTE DO NORTE/MATO GROSSO 

em face de PEDRO FRANCISCO ANTÔNIO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Considerando que se esgotaram todos os meios para localização do 

endereço do requerido, conforme extratos anexos e demais constantes 

nos autos – Bacenjud, Infoseg, Siel, Infojud, Concessionárias de Telefonia, 

sendo estes o exaurimento de todas as tentativas para encontrar o 

requerido, a citação ficta é medida que se impõe.

Portanto, diante do exposto e por tudo que mais consta dos autos, 

DETERMINO A CITAÇÃO POR EDITAL DO REQUERIDO PEDRO FRANCISCO 

ANTÔNIO, nos termos e prazos disciplinados na Lei n. 13.105/2015 (CPC).

Decorrido “in albis” o período legalmente previsto, mantenho a nomeação 

outrora realizada, de modo que determino a respectiva intimação do 

causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44888 Nr: 2864-44.2018.811.0019

 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: Sidnei 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:

 (...)INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte Requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, postergando nova analise para quando da chegada 

do laudo pericial e manifestação das partes.Com efeito, visando dar 

regular processamento ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a 

Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 

1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com 

competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que:I - ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as 
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partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil.Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO como 

perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. DANILO DA 

SILVA GUERRA, CRM/MT nº 8075 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44827 Nr: 2837-61.2018.811.0019

 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: Cristiano da Silva Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keliandra Seles dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloar Danúbia Maceda - 

OAB:24939-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1-Recebo a inicial eis que presentes os requisitos legais.

2- Cite-se a parte requerida, pessoalmente, para comparecer em audiência 

de mediação e conciliação, sendo que não havendo acordo, poderá, por 

meio de advogado, oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos art. 695 e 335 do CPC.

3- Havendo alegação de preliminares e/ou a juntada de documentos com a 

contestação, abra-se vista à parte autora para, querendo, ofertar 

impugnação no prazo legal. Após, conclusos.

4- Considerando que a Conciliadora Judicial pode e deve auxiliar o 

magistrado na pauta de oralidade da Vara e do Juizado Especial, 

consoante o Provimento 77/2008/CGJ/MT c/c Lei 9.099/95, DETERMINO 

que proceda à remessa dos autos para a designação da devida audiência 

conforme sua pauta.

5- Defiro os benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98, do CPC.

6- Processe-se em segredo de justiça, na forma do art. 189, II, do CPC.

7- Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Às providências. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43341 Nr: 2031-26.2018.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lucas Dias Batista, representado por Maurina Dias 

Cirilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Batista do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willy Alberto Heitmann Neto - 

OAB:20763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Cuida-se de pedido de realização de penhora via BACENJUD, postulado 

pela parte exequente à ref. 20.

Ocorre que não foi informado nos autos o CPF do executado.

Assim, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique o número do CPF do executado, eis que é imprescindível para 

realização da penhora requerida, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42804 Nr: 1723-87.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEEDCORP PRODUÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE 

SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.R.F. COMERCIAL AGRICOLA LTDA- EPP, 

DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Ivani Alberti - 

OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Frange Júnior - 

OAB:6.218/MT

 Vistos.

Proceda a devolução definitiva da missiva, inclusive da respectiva petição 

retro, uma vez que houve o cumprimento integral dos atos deprecados, 

sendo àquele juízo competente para analise das questões processuais 

originárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e consignando nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 44324 Nr: 2570-89.2018.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Delfino Elias Fernandes, Devanir Elias 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arni Alberto Spiering, Patricia Guimarães 

Mariano Widal, Mario de Arruda Leite Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Crivelatti - OAB:8887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo óbice ao pleito de ref. 10, DEFIRO o pedido de concessão de 

prazo pelo período de 30 (trinta) dias para o devido cumprimento da 

decisão retro.

Após decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

autora, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 44844 Nr: 2843-68.2018.811.0019

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENdSS, GKdSLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDdCdPdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andiely Renata Teruel Deon - 

OAB:OAB-MT 25647-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 

proposta por Emanoel Nalisson da Silva Santos e Gislaine Kelli dos Santos 

Leal da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320, do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98, do CPC.

Processe-se em segredo de justiça, na forma do art. 189, II, do CPC.

Ademais, considerando as diretrizes insculpidas no art. 178, inciso II, do 

Código de Processo Civil, DETERMINO que dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para se manifestar no que 

entender de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 44694 Nr: 2771-81.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rinaldo Adão Gervazoni, Antonio Milhorança, Adilson 

Marcos Milhorança

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Norberto Wilpert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J.F. Bernardes - 

OAB:8.247-B/MT, Marcelo Huck Junior - OAB:17976/MT, Ricardo Luiz 

Huck - OAB:5651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 435-73.2018.811.0094 - Cód.: 30826

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por RINALDO ADÃO 

GERVAZONI, ANTONIO MILHORANÇA e ADILSON MARCOS 
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MILHORANÇA, em face de JOSÉ NORBERTO WILPERT, em que a parte 

embargante pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sendo assim, foram os autos remetidos à conclusão para fins de 

deliberação da pleiteada gratuidade e, consequente, recebimento dos 

embargos sem adiantamento de custas e despesas processuais.

Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC/15, in 

verbis:

“ (omissis) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.”

Com efeito, dada à natureza da presente ação e o expressivo valor do 

contrato objeto do embargo à execução, tem-se, em um primeiro momento, 

elementos que demonstram a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, tendo sido acostado aos autos apenas os 

extratos dos últimos seis meses da conta bancária de um dos 

embargantes, Rinaldo Adão Gervazoni.

Contudo, na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE a parte 

embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia 

de holerite, declaração de imposto de rende e/ou outros documentos 

hábeis em comprovar a insuficiência de recursos para custear as custas 

e despesas processuais, sob pena de preclusão.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

embargante certifique-se e tornem os autos conclusos.

No mais, certifique a Secretaria a tempestividade dos presentes 

embargos, bem como apensem-se os embargos à execução nos autos 

principais de nº 18-16.2018.811.0019 – Código 40265.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35494 Nr: 1357-82.2017.811.0019

 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: Clodoaldo Gabrecht Boeque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia dos Santos Gabrecht Boeque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT, Maria Carla Rezende Figueiredo - OAB:22269-0

 Ante o exposto e, com base na fundamentação supra, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para fins de determinar a SUBSTITUIÇÃO 

da CURATELA da interditada Andréia dos Santos Gabrecht Boeque, 

passando a constar como seu curador o Sr. WANDE FELIPE DOS 

SANTOS, em substituição da antiga curadora WALDIRENE LUZ DOS 

SANTOS.Com efeito, nos termos do inciso I do art. 487 do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Assim, doravante, o requerente Wande Felipe dos Santos passar 

a ser o curador legal de Andréia dos Santos Gabrecht Boeque, para fins 

patrimoniais e negociais, na forma do art. 85 da Lei n.º 13.146/15, o qual 

deverá anualmente prestar contas de sua administração, consoante prevê 

o art. 84, §4º, do mesmo Diploma Legal.Inscreva-se a presente 

substituição no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando o 

disposto no art. 29, V, e art. 92, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP).Publique-se imediatamente na rede mundial de computadores, no 

sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais 

do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, 

na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, atentando-se para as providências descritas no 

art. 755, §3º, do CPC/15.Por fim, considerando a desnecessidade da 

nomeação da causídica outrora designada, ante o julgamento antecipado 

do processo, REVOGO o último paragrafo da decisão de ref. 68.Sem 

custas. Transitada em julgado, tome-se o compromisso e lavre-se o termo 

de compromisso e curatela.Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38573 Nr: 2825-81.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C-PAL, CM, RRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR-56.918, Tobias Piva - OAB:20730-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista o lapso temporal de aproximadamente 02 meses desde o 

protocolo do pedido de dilação do prazo por 20 (vinte) dias, para 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, formulado pelo exequente à 

ref. 50, DETERMINO a intimação da parte exequente, para que requeira o 

que for de direito e interesse, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

aplicação das disposições dos arts. 485 e seguintes, do Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/15).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145659 Nr: 2327-54.2018.811.0017

 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: Agrobilara Comércio e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Quirino da Silveira, Ignês Jacinto Quirino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Kingston - OAB:RJ 

103.458, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629

 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 12 de dezembro de 2018, às 16:00 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.: 144159 Nr: 1428-56.2018.811.0017

 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 Guida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre o Laudo Pericial 

encartado às fls. 71-72, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17450 Nr: 223-07.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lopes Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8123

 Requer o acolhimento dos cálculos apresentados com a impugnação (fl. 

210), bem como o imediato levantamento pelo ora impugnante do valor que 

depositou que excede a execução (fls. 202/214). Em contínuo foi 

determinada a intimação da parte autora (fl. 217). Seguiu-se manifestação 

da parte autora concordando com os cálculos apresentados pelo 

requerido/impugnante, com vistas a homologação do acordo no valor de 

R$ 21.264,52. No mais, indicou conta bancária para depósito dos valores 
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relativos aos honorários advocatícios, comprometendo-se a fornecer 

oportunamente conta bancária para depósito da parte devida ao autor (fl. 

218). Decido. A impugnação da parte requerida/executada merece ser 

acolhida. Isso porque, o autor/exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo requerido/executado, para fins de composição judicial. 

Isto posto, acolho a impugnação oposta, homologando o cálculo 

apresentado à fl. 210, mantendo-se íntegro o processo executivo. Em 

sintonia com o princípio da causalidade, não há falar em condenação da 

parte autora/exequente em honorários advocatícios, visto que a 

impugnação foi oposta em face dos cálculos do contador judicial. 

Ademais, o autor/exequente não ofereceu resistência, concordando com 

os cálculos apresentados pelo requerido/executado. Pois bem. Tendo em 

vista o depósito judicial do valor de R$ 26.454,29, efetivado pelo 

requerido/executado (fls. 208/210), e, em consonância com a memória de 

cálculos de fl. 210: I)- Expeça-se alvará para levantamento do valor de R$ 

21.264,52 em favor do autor/exequente; II)- Expeça-se alvará de 

transferência eletrônica do valor de R$ 3.544,08, referente aos honorários 

sucumbenciais, para a conta bancária declinada à fl. 218, nos termos do 

artigo 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil; III)- Expeça-se 

alvará em favor do requerido/executado para levantamento do valor 

excedente de R$ 5.189,77. Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31983 Nr: 595-82.2011.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildes Souza Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa.

Nos termos do art. 535 do NCPC intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Ainda, deverá o INSS comprovar nos autos a implantação do benefício da 

parte autora, no mesmo prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134309 Nr: 1011-74.2016.811.0017

 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: Cleusa Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

Autora para se manifestar sobre o Laudo Pericial de fls. 89-93, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6988 Nr: 1-10.1989.811.0017

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Willy Henke, Maidi Waldow Henke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abi Roque de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O, Mario Takatsuka - OAB:43638/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo extrajudicial firmado 

pelas partes (fls. 873/875), razão pela qual julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil.Considerando que os valores acordados constam 

recolhidos em depósito judicial, conforme documentos de fls. 876/877, 

expeça-se alvará para levantamento de valores, de forma integral, para 

Espólio Exequente. CONDENO o Executado ao pagamento das custas 

processuais.Honorários conforme pactuado entre as partes.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após, com as baixas de estilo, arquive-se com as 

cautelas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 4336 Nr: 897-29.2002.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Rita Maranhão Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A, Washington Renato Rodrigues Aguiar Belem - 

OAB:23558/O

 Em atenção à decisão de fls. 918-921, IMPULSIONO o feito com o fim de o 

Executado para se manifestar sobre o Auto de Penhora, Avaliação e 

Depósito efetuados nos autos, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145940 Nr: 2499-93.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberio Floriano de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146876 Nr: 3054-13.2018.811.0017

 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: SPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preliminarmente, vale ressaltar, que antes do recebimento da inicial 

entendo razoável analisar o pedido de justiça gratuita requerido. Pois bem. 

Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida 

que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, não se verifica 

qualquer documento que se preste a tal prova.A presunção de veracidade 

da alegação de insuficiência de recursos é relativa, cedendo mediante 

indícios nos autos em sentido contrário. Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da 

CF é claro em dizer que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.Embora a parte 

autora tenha pleiteado o benefício não trouxe aos autos qualquer princípio 

de prova da alegada ausência de recursos. Em contrapartida, os 

elementos dos autos indicam o contrário. Isso porque se trata a autora de 

uma empresaria do ramo do varejo, bem como declarando possuir um 

patrimônio incomum de 1.000.000,00 (um milhão de reais), revelando assim 

uma desproporção ao deferimento a justiça gratuita em momento. Ora, 

somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, 
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não bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 

5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três 

últimas declarações de imposto de renda e/ou outro documento que seja 

útil e hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária 

Gratuita. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, 

conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob 

pena de cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do 

processo sem resolução de mérito.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135591 Nr: 1894-21.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Teixeira Veras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Vistos. Defiro o requerido pelo membro Ministerial, devendo os autos 

serem remetidos à Promotoria de Justiça, pelo prazo legal. Ante as 

ausências registradas, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 20 de 

fevereiro de 2019 às 15h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo o Sr. GESTOR proceder com as intimações 

necessárias. Considerando que o advogado dativo renunciou ao mandato, 

remetam-se os autos a Defensoria Pública para ciência deste feito. Saem 

os presentes devidamente intimados. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-59.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PEREIRA NAKAGUMA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte REQUERENTE da 

designação de audiência de conciliação para o dia 13/12/2018, às 

13h00min (MT), e cientificar que a ausência injustificada no referido ato 

poderá implicar em julgamento do feito sem resolução do mérito, bem como 

em condenação de custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-30.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que em 19/11/2018 será ponto facultativo, tendo em 

vista a readequação da pauta, cancelo a audiência de conciliação para o 

dia 19/11/2018, às 13h00, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

12/12/2018, às 16h30 MT. Impulsiono o presente feito para intimar o 

patrono das partes da designação de audiência de conciliação para o dia 

12/12/2018, às 16h30 MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-30.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que em 19/11/2018 será ponto facultativo, tendo em 

vista a readequação da pauta, cancelo a audiência de conciliação para o 

dia 19/11/2018, às 13h00, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

12/12/2018, às 16h30 MT. Impulsiono o presente feito para intimar o 

patrono das partes da designação de audiência de conciliação para o dia 

12/12/2018, às 16h30 MT.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1426 Nr: 13-67.1993.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ilmo Gomes Monteiro, Donata Arguelio 

Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Castro de Barros, Catarina Pimenta, 

Goianira Sardinha do Amaral, Carlos Borges Neto e s/ m. Alice Botan 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Marvulle - OAB:OAB/MT 

3.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO à parte autora, para que efetue no prazo de 

05(cinco) dias, recolhimento das custas processuais no importe de 

R$539,93 (quinhentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos)a 

que foi condenado a autora nos termos da r. sentença de Folhas 268/276. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br,link 

"EMISSÃO DE GUIA ONLINE-PRIMEIRA INSTANCIA', clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanecentes) e efetuar o recolhimento das . 

Após a efetivação do recolhimento deverá protocolar a guia (paga)no 

protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 67229 Nr: 1359-47.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Motterle Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre os documentos de 

ref:22, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82153 Nr: 1865-52.2018.811.0032

 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): Mário José de Souza Martins, Adriano Manoel 

de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Nossa Sra. Aparecida), 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.: 85573 Nr: 3722-36.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Coradazzi, João Milton Coradazzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Octhávio Augustto Polato e Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VOLPE - OAB:73732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85752 Nr: 3824-58.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Lacerda Maas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 10,50 

(Dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do mandado 

no Bairro Centro, 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.: 85609 Nr: 3741-42.2018.811.0032

 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: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Ataídes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVERIO SOARES DE MORAES - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

219,00(duzentos e dezenove reais), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Zona Rural de Forquilha do Manso, 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.: 85553 Nr: 3708-52.2018.811.0032

 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: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Martins Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVERIO SOARES DE MORAES - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

219,00(Duzentos e dezenove reais), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Zona Rural - Forquilha do Manso, 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 Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16063 Nr: 1371-47.2005.811.0032

 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: Alexandrina Felicia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - PROCURADORA FEDERAL - INSS - - OAB:

 CERTIFICO e dou fé que o advogado da parte Requerente apresentou o 

CPF correto da mesma conforme fl. 165 e certifico também que o 

advogado apresentou um novo cáuculo conforme fl. 172, sendo assim 

intimo a parte Requerida a se manifestar sobre este cáculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61717 Nr: 1282-72.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elymarcio Nunes de Araújo, Jucilene Joaquim 

Cosme Nunes, Ronye Marcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre o bloqueio 

realizado (ref:32) bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65753 Nr: 757-56.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP INFORMATICA SOLUÇÕES EM TI LTDA, 

ARIEL BRENO MARTINS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 
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finalidade de intimar o autor para manifestar sobre os documentos de 

ref:31, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57101 Nr: 1408-59.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. 

Naturais Renováveis - IBAMA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amado Marcelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar sobre o bloqueio realizado 

(ref:38) bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86087 Nr: 3993-45.2018.811.0032

 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): MANOEL IZABEL PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários à 

concessão do pleito liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO A LIMINAR requerida pra fim de determinar a expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 

documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão.Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Advirta-se que não havendo o 

pagamento integral do débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a 

propriedade em favor da parte autora.Por sua vez, para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.Nomeio como 

depositário do bem a ser apreendido a parte autora na pessoa de um de 

seu(s) representante (s), conforme exposto na exordial.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77437 Nr: 3767-74.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCDSR, HSRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito contido na petição de ref. 54.

Expeça-se carta precatória para citação do executado.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78055 Nr: 4070-88.2017.811.0032

 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: TEREZA MARIA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 7983-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para assinar o termo expedido em 

ref:49 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85570 Nr: 3721-51.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Coradazzi, João Milton Coradazzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Palmeira dos Santos, Maria Aparecida 

Polato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VOLPE - OAB:73732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86087 Nr: 3993-45.2018.811.0032

 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): MANOEL IZABEL PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(Dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Monjolo, 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81373 Nr: 1331-11.2018.811.0032

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGdFA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRESSA GABRIELLY DE FIGUEIREDO 

ARRUDA (MENOR), Filiação: Bruna Francisca de Figueiredo e Anderson 

Mendes de Arruda, data de nascimento: 25/04/2004, brasileiro(a), natural 

de Sinop-MT, convivente, do lar, Telefone 66999270203 e atualmente em 

local incerto e não sabido DENILSON DE TAL, Filiação: Juvelina Ferreira 

Godois e Odenir Marques da Silva, brasileiro(a), convivente. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES ACIMA QUALIFICADAS, QUE SE 

ENCONTRAM EM LUGAR INCERTO E DESCONHECIDO, DOS TERMOS DA 

SENTENÇA RETRO.

Despacho/Decisão: SENTENÇA Vistos em correição. Trata-se de 

expediente encaminhado a este Juízo pela Autoridade de Polícia Civil, 

solicitando a concessão de Medidas Protetivas de Urgência, em favor da 

ofendida Andressa Gabrielly de Figueiredo Arruda contra o suposto 

agressor Denilson G. da Silva, ambos devidamente qualificados. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 662 de 683



Compulsando os autos, observa-se que as medidas protetivas de 

urgência foram deferidas, aplicando as medidas previstas no artigo 22, da 

Lei nº 11.340/06. Conforme (ref.9) não foi possível intimar a vitima, não 

sendo localizada, uma vez que esta estaria morando na cidade de 

Sinop-MT. Em manifestação, o Ministério Público opinou pela extinção do 

presente feito em virtude da Ofendida ter fornecido endereço incompleto e 

não localizar seu endereço. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Decido. O processo merece ser extinto. Senão, vejamos. O 

pedido da vítima fora acolhido, consoante decisão outrora proferida por 

este juízo, que concedeu as medidas protetivas de urgência, sendo 

devidamente cumprida, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça. 

Reza o Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, que haverá 

resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado 

na ação. No que tange à aplicação do referido artigo às medidas 

protetivas, é o entendimento jurisprudencial, ainda sob a égide do antigo 

CPC, no sentido de que “Não se declara nula a decisão do Magistrado que 

extingue o processo com fundamento no art. 269, I, do Código de 

Processo Civil, quando, em que pese a natureza criminal das medidas 

protetivas, o entendimento adotado na sentença encontra apoio em 

julgados desta Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. 

Ademais, a própria Lei 11.340/2006, no seu art. 13, determina a aplicação, 

além de outras, das normas do Código de Processo Civil às causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

(...) quanto à extinção do processo, se o pedido restringiu-se à 

concessão de medidas protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da 

ação, sob o ponto de vista processual com os contornos da Lei 

10.340/2006, não há irregularidade na decisão que extinguiu o processo 

com julgamento de mérito.” Por derradeiro, saliente-se que as medidas 

protetivas no âmbito de proteção à violência doméstica possuem natureza 

satisfativa, ou seja, se exaurem com o seu mero deferimento, 

independentemente de quaisquer outras medidas, de molde que após o 

esgotamento dos seus efeitos, tem-se por encerrada a tutela jurisdicional. 

Com efeito, ainda que venha a ser posteriormente revogada a medida 

outrora requerida, tem-se que a tutela jurisdicional colimada fora 

efetivamente prestada, dessumindo assim a ocorrência de julgamento de 

mérito. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, o que faço com 

arrimo no art. 487, I do CPC e art. 13 da Lei n.º 11.340/06. Arquive-se com 

as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 25 de junho de 2018. Ricardo Nicolino de 

Castro 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, MARCOS GRANADO 

MARTINS, digitei.

Rosário Oeste, 12 de novembro de 2018

Luciana de Souza Cavar Moretti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86009 Nr: 3969-17.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romualdo Rodrigues Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem. A concessão de tutela antecipada de urgência, por disposição 

do artigo 300 do CPC, requer a existência de dois pressupostos, quais 

sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. No caso dos autos, porém, a probabilidade do direito não 

resta evidenciada, uma vez que dos elementos probatórios coligidos aos 

autos não se permite, com razoável grau de verossimilhança, supor que 

ao final do processo a parte autora sagrar-se-á vencedora, razão pela 

qual INDEFIRO a tutela antecipada requerida.Ademais, impende destacar 

que a decisão da autarquia previdenciária tem natureza jurídica de ato 

administrativo, razão pela qual reveste-se dos atributos da presunção de 

veracidade, legitimidade e legalidade, competindo assim à parte 

prejudicada, demonstrar cabalmente a existência de qualquer vício capaz 

de infirmá-lo, o que não é a hipótese dos autos.Não obstante, pelos 

fundamentos alhures, NOMEIO como perito judicial, independentemente de 

compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com 

endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO 

P O R T O ,  C U I A B Á / M T ,  C E P :  7 8 0 3 2 - 1 7 5  ( e - m a i l : 

winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.NOMEIO a Assistente Social deste 

Juízo para que, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, realize a perícia 

socioeconômica junto à residência da parte autora, a fim de avaliar suas 

reais condições para obtenção do benefício ora pleiteado.CITE-SE o INSS, 

por intermédio da Procuradoria Federal Especializada, com a remessa dos 

autos para querendo contestar a presente demanda no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77840 Nr: 3977-28.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN BULHÕES DE LIMA, Arnaldo de 

Barros Amaro, Diego Monge de Souza Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, Everton Henrique de 

Moraes Barradas - OAB:21176, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:15447, Wesley Robert Amorim - OAB:6.610

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos fundamentos 

alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão que a 

decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de Processo 

Penal.II- DA EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DO RÉU – DIEGO MONGE 

DE SOUZA LEMES À vista da certidão de óbito do denunciado Diego 

Lemes, acolho a cota ministerial de ref. 175. DECLARO por sentença 

EXTINTA a pretensão executiva do Estado em desfavor do denunciado 

DIEGO MONGE DE SOUZA LEMES, qualificado nos autos, em virtude de 

seu falecimento, para em consequência, DECRETAR a extinção da 

punibilidade do infrator, com fulcro no art.107, inc. I, do Código Penal.III - 

DEMAIS PROVIDÊNCIASEm ato contínuo, determino que a Secretaria desta 

Vara diligencie junto ao 7° Batalhão da Polícia Militar desta Comarca, no 

sentido de obter informações acerca do SD PM Rodrigo Pereira de Souza, 

intimado a depor como testemunha nos presentes autos em audiência 

designada para o próximo dia 27/11/2018, às 17h00min, a fim de saber se 

realmente se encontra lotado no 7º BPM, e se ainda está de licença 

médica, já que, pelo documento juntado aos autos, o prazo de afastamento 

se expirou. Por fim, à vista das informações acerca das testemunhas 

arroladas pela acusação, promovo a remessa dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar acerca da certidão de ref.204.Após, autos 

c o n c l u s o s  p a r a  d e l i b e r a ç õ e s  q u e  s e  f i z e r e m 

necessárias.Intime-se.Ciência ao MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.Às providências.Rosário Oeste/MT, 12 de 

novembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76061 Nr: 3000-36.2017.811.0032

 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: MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PEREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:OAB/MT 12.770, José Krominski - OAB:OAB/MT 10.896, Lucas 

Bernardino - OAB:OAB/MT 12.027, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:OAB/MT 11.190

 Vistos.

A concessão da tutela antecipada impõe a verificação da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos 

moldes do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, não vislumbro a 
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presença da probabilidade do direito, uma vez que os parcos elementos 

de prova juntados aos autos, muito embora permitam supor que a 

representante da parte autora e o requerido mantiveram breve 

relaacionamento, não é suficiente a permitir presumir que o requerido seja 

o genitor da menor, o que somente se apurará com a realização do exame 

de DNA.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipaçaõ dos efeitos da tutela.

Nos moldes do art. 357 do CPC, passo ao saneamento do feito.

As partes são legítimas e estão bem representadas.

Pressupostos de denselvovimento válido e regular do processo atendidos.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a paternidade da parte autora bem como o dever de 

prestação de alimentos pela parte requerida.

Diante da necessidade de produção de prova pericial,DESIGNO o dia 

21/11/2018 de às 15h30min para coleta do material genético das partes e 

posterior realização do exame DNA, devendo as partes comparecder 

pessoalmente no dia e hora designado perante a Diretoria do Foro.

Para tanto, proceda-se com a intimação pessoal dessas, 

preferencialmente pela via postal.

Cumpridas todas as formalidades de estilo, remeta-se, com urgência, o 

material ao Laboratório Conveniado, para a realização do exame, 

esclarecendo no ofício de remessa, o grau de parentesco das pessoas 

fornecedoras dos padrões biológicos.

 A prova será custeada pela Diretoria do Foro e o vencido ressarcirá 

como custas processuais.

Com o aporte do laudo, intimem-se as partes, para manifestarem no prazo 

de cinco dias.

Por fim, determino a retificação da capa dos autos a fim de excluir a 

representante legal da parte autora uma vez que a mesma atingiu a 

maioridade, alcançando, portanto, capacidade plena para figurar em juízo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71816 Nr: 728-69.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO APARECIDO PEREIRA LEITE, Edelso 

Cleto Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de ref.27. Cumpra-se a determinação de penhora e 

avaliação de bens, conforme determinado em ref.4.

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.: 56878 Nr: 1314-14.2014.811.0032

 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): Valentino Carmo da Silva, Roberta Margarida 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-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 diligência no valor de R$ 

803,00(oitocento e tres reais), referente ao cumprimento do mandado na 

Zona Rural - Serra Azul, 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.: 56511 Nr: 1125-36.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alexandrino Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Almeida Gil - OAB:7154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 1125-36.2014.811.0032

Código n.º 56511

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Cobrança Indevida C/C Repetição de 

Indébito e Danos Morais proposto pela parte requerente Antônio 

Alexandrino Siqueira em face de Banco Volkswagen S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora foi pessoalmente 

intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, 

promovendo sua regularização processual, entretanto, quedou-se inerte, 

conforme certidão de ref. 37.

Vieram-me os Autos conclusos

É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 25 de Outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65302 Nr: 599-98.2016.811.0032

 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: EMERSON DULCINEI DA SILVA, ADILSON SANTOS DA 

SILVA, MARLENE MARQUES DA SILVA, DIRLENES MARQUES DA SILVA 

FILHO, PEDRO MARQUES DA SILVA FILHO, Gilberto Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA - OAB:19519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 599-98.2016.811.0032

Código n.º 65302

Vara Única

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de procedimento para a concessão de Alvará Judicial proposto 

por Emerson Dulcinei da Silva, com a finalidade de levantar valores 

deixados por seu pai, ora falecido Pedro Marques da Silva, ambos 

qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte requerente fora 

devidamente intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento 

do feito, promovendo sua regularização processual, entretanto, 

quedou-se inerte.
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Vieram-me os Autos conclusos

É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Isentos de pagamento de custas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 25 de Outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65301 Nr: 598-16.2016.811.0032

 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: JOSEFINA TOLEDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA - OAB:19519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 598-16.2016.811.0032

Código n.º 65301

Vara Única

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de procedimento para a concessão de Alvará Judicial proposto 

por Josefina Toledo Pereira, tendo como herdeiros: Afrânio Pereira, Alaine 

Pereira, Alan Toledo Pereira, Alecina Toledo Pereira, Alessandra Pereira, 

Alex Reis Pereira, Alexsandra Pereira e Alisson Pereira com a finalidade 

de levantar valores deixados por seu marido, ora falecido Benedito 

Domingos Pereira, ambos qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, constata-se que a parte requerente fora 

devidamente intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento 

do feito, promovendo sua regularização processual, entretanto, 

quedou-se inerte.

Vieram-me os Autos conclusos

É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Isentos de pagamento de custas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 25 de Outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68585 Nr: 2091-28.2016.811.0032

 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 Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEZIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2091-28.2016.811.0032

Código nº 68585

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Monitória intentada por Cooperativa de Créd. Livre Adm. 

De Assoc. Ouro Verde-MT em face de NEZIO DA SILVA, ambos já 

devidamente qualificados nos autos,

Em petição retro, requer a parte autora a desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62429 Nr: 1594-48.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau Veiculos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEMIRO LUIZ COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.Revogo toda e qualquer medida 

constritiva que porventura tenha sido realizada nos autos.Ademais, 

CONDENO a parte autora em custas processuais.Por oportuno, atente-se 

a secretaria para que as intimações sejam feitas em nome dos patronos 
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declinado em petitório de retro.104Arquive-se definitivamente, com as 

anotações e baixas necessárias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80669 Nr: 883-38.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Sete Quedas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALVIO TSCHINKEL - OAB:2039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Penna - OAB:

 Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a finalidade da 

respectiva missiva precatória era promover a avaliação e demais atos 

expropriatórios do imóvel rural penhorado, ora descrito na Carta.

 À vista da Ordem de Serviço n° 01/2018-DF/Rosário Oeste, este Juízo 

determinou o cumprimento do respectivo mandado de avaliação, o qual 

fora efetuado por Oficial de Justiça, conforme preceitua o art. 870 do CPC. 

Em ato contínuo, a parte autora apresentou impugnação ao laudo de 

avaliação, discordando dos parâmetros utilizados pelo Sr. Oficial de 

Justiça.

Desta feita, intime-se a parte contrária para, querendo, se manifestar da 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, com a chegada ou não da manifestação, 

promova-se a devolução da missiva pracatório ao Juízo Deprecante com 

as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62549 Nr: 1641-22.2015.811.0032

 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: JDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO EURIPEDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:18049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Vistos.

Cuida-se de Ação de Divórcio Direito Litigioso, intentada por JUCILENE DA 

SILVA TEIXEIRA, em desfavor de SIDENIR DE SOUZA, ambos já 

devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte autora, em apertada síntese, que contraíram núpcias na data 

de 18/12/2009, sob o regime de comunhão parcial de bens (fl.10), e que a 

convivência perdurou até o ano de 2013; que da união tiveram dois filhos, 

sendo nesta data todos menores; que na constância do casamento não 

amealharam bens.

Por sua vez, citado por edital, a parte requerida permaneceu inerte, 

conforme certidão de ref.12.

A parte requerida, através da Defensoria Pública, apresentou contestação 

por negativa geral, aduzindo como preliminar a nulidade da citação ficta, 

pois não foram esgotados os meios de buscas a fim de localizar o 

requerido (ref.25).

Impugnação à contestação à ref.29.

O Ministério Público concorda com a decretação do divórcio, porém pugna 

pela designação de audiência de instrução e julgamento, a fim de constituir 

maiores elementos probatórios para a compreensão do mérito em relação 

ao pedido de alimentos.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

- DA PRELIMINAR: NULIDADE DE CITAÇÃO FICTA

No tocante ao divórcio litigioso, não há prejuízo em relação à citação ficta, 

tendo em vista ser um direito potestativo, assim sendo, não dependendo 

da vontade da outra parte, pois ninguém é obrigado a permanecer unido a 

outrem, se esta não for de sua vontade, nos termos do art. 226, §6º, da 

CF/88, não podendo ser obstado o divórcio.

Conforme se depreende da inicial, o requerido e a requerente, há mais de 

03 (três) anos estão separados de fato, e mesmo assim, este se recusa a 

informar seu paradeiro. Sendo assim, é válida sua citação por edital, 

conforme estabelecido em lei, no art. 256, inciso I (quando desconhecido 

ou incerto o citando), e art. 257, inciso I - primeira parte (a afirmação do 

autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias 

autorizadoras). Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº613.917 – DF (2014/0288817-9) 

RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO AGRAVANTE: S DA S 

AGRAVADO: J P DAS S ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

DISTRITO FEDERAL CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. 

CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de agravo de em 

recurso especial interposto por S. DA S. contra decisão do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que não admitiu seu apelo 

nobre manejado com base no art.105, III, a, da Constituição Federal, ante a 

incidência da Súmula nº83 desta Corte. Em suas razões (e-STJ, 

fls.99-106), a agravante alega que o recurso reúne os requisitos 

necessários à admissibilidade, uma vez que devidamente prequestionada 

a matéria posta em debate. Contraminuta apresentada (e-STJ, fl. 109-114). 

É o relatório. DECIDO. Versam os autos sobre ação de divórcio litigioso 

ajuizada por J.P.S. contra S.A. A. ré, revel, foi citada por meio de edital e 

representada pela Curadoria Especial. A sentença julgou procedente a 

ação e decretou o divórcio, sendo o decisum mantido em apelação (e- 

STJ, fls. 34-35 e 69-71, respectivamente). No apelo nobre inadmitido, a 

recorrente alega violação dos arts. 231, II, e 232, I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sustentando, em suma, nulidade da citação por edital. 

Manifestação do Ministério Público Federal às fls.123-126. O recurso, no 

entanto, não comporta acolhimento. Com efeito, o Tribunal de origem, ao 

manter a decisão que deferiu o pedido de citação por edital, consignou 

que: A citação por edital tem lugar quando ignorado, incerto ou inacessível 

o lugar em que se encontrar o réu (art. 231, II, do CPC). O art. 232, I, do 

CPC estabelece que são requisitos da citação por edital, entre outros, a 

afirmação do autor de que o réu esta em local incerto e não sabido. Não 

exige que o autor comprove que diligenciou para localizar o réu. 

Descabido exigir do autor, como requisito para a citação por edital, que 

esgote as diligências em buscas de endereços. [...] O autor afirmou que 

está separado de fato da ré desde 2010, tentou por várias vezes, buscar 

informações com parentes e amigos, sem contudo, obter êxito nas várias 

tentativas de localizar a ré, encontrando-se em local incerto e não sabido, 

possível a citação por edital. Nego Provimento. (e-STJ, fl.70-71). Vê-se, 

portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em 

consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito: 

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. DIVÓRCIO. CITAÇÃO 

POR EDITAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 5º E 6º DA 

RESOLUÇÃO STJ N.º 9/2005. DEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. É cabível a 

citação por edital quando o réu encontra-se em lugar “ignorado, incerto ou 

inacessível”, nos termos do art.231, II, do CPC. [...].”

 (STJ – ARESp: 613917 DF 2014/0288817-9, Relator: Ministro MOURA 

RIBEIRO, Data de Publicação: DJe 26/02/2015).

 Neste contexto, sendo nomeado curador especial ao Requerido, para sua 

defesa técnica, não há em que se falar em prejuízo a parte requerida.

- DO DIVÓRCIO LITIGIOSO

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria que 

dispensa a produção de outras provas além das já produzidas, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide.

Com o novel preceito constitucional, para o desfazimento da união basta 

apenas a manifestação conjunta dos interessados ou a intenção isolada 

de um dos cônjuges para quebra do liame conjugal. Assim, a manifestação 

pela improcedência do pedido deixa de ter relevância, uma vez que o 

divórcio será concedido pela vontade de uma das partes.

Acrescente-se que, conforme ensinamento do direito civil contemporâneo, 

em que pese o estado tenha o deve de zelar pela instituição familiar, não 

pode sob esse argumento se imiscuir na autonomia privada dos cidadãos, 

de molde a criar embaraços à efetivação dos seus desejos legitimamente 

manifestados e albergados pelo direito.

No caso sob análise, a pretensão veio instruída com os documentos 

necessários, desafiando o julgamento imediato do mérito, com 

embasamento na emenda constitucional nº 66, de 13/07/2010, que 
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extirpou do ordenamento jurídico pátrio a exigência prévia de separação 

de fato ou qualquer lapso de separação, como condição para a ruptura do 

vínculo matrimonial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 356, inciso II, do Código Processo Civil, RESOLVO 

PARCIALMENTE O MÉRITO, para fim de DECRETAR o divórcio de JUCILENE 

DA SILVA TEIXEIRA e SIDENIR DE SOUZA, e consequentemente, 

determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro

Civil competente para devida averbação.

A despeito de existirem posicionamentos doutrinários divergentes acerca 

da possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais na hipótese 

de julgamento parcial do mérito, tenho que deve prevalecer o entendimento 

segundo o qual a decisão que resolve o litígio sobre um dos pedidos 

definitivamente deve equivaler, para todos os efeitos, à sentença a que se 

refere o artigo 85, do CPC. Nesse sentido é o Enunciado 5, da I Jornada de 

Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, que estabelece 

que: "Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no 

artigo 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor, nos termos do artigo 85 do CPC".

Assim, condeno a parte requerida a pagar honorários sucumbenciais, os 

quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

- DOS ALIMENTOS

Por fim, no tocante ao pedido de alimentos, segundo se depreende dos 

autos, a matéria controvertida cinge-se à verificação da possibilidade 

econômica do requerido em prestar os alimentos à parte autora.

Estando as partes legítimas e bem representadas, bem como 

pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes, desde já designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 24 de abril de 2019, às 13hr30min.

 A parte requerente já apresentou rol de testemunhas. Assim, intime-se a 

parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Considerando que o réu encontra-se em local incerto e 

não sabido, a intimação será realizada por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, devendo-se intimar pessoalmente a Curadora Especial.

As testemunhas de ambas as partes devem comparecer 

independentemente de intimação, salvo demonstração de necessidade de 

intimação pelo juízo.

Intime-se a parte requerente e seu advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 18618 Nr: 1314-92.2006.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Miguel Ferreira da Silva(menor)., Rosilene Ferreira 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuel Jacob Neto.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777, Emerson Flávio de Andrade - OAB:OAB/MT 

6.730

 Processo n.º 1314-92.2006.811.0032

Cód.: 18618

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição

Cuida-se de petitório da parte Requerida em que pugna, em síntese, pelo 

parcelamento da condenação das custas judiciais, em 06 (seis) parcelas 

de igual valor mensais e sucessivas, em virtude de propalada dificuldade 

financeira para efetuá-lo de forma integral.

Inicialmente, quanto ao pedido de parcelamento, resta evidente a sua 

possibilidade, sobretudo, pelo próprio teor do art. 98, § 6º do Código de 

Processo Civil, em leitura harmonizada com art. 468, da CNGC.

No que se refere ao diferimento do recolhimento das custas, tenho que tal 

pleito, a priori, não encontra previsão normativa explícita que lhe dê 

suporte. Entretanto, realizando-se uma interpretação sistêmica do 

ordenamento jurídico pátrio, à luz das disposições constitucionais, 

constata-se que, num Estado Democrático de Direito, o acesso à jurisdição 

deve ser consagrado, em detrimento de formalismos desmesurados.

Essa é a tônica da Constituição Federal ao prever a inafastabilidade da 

jurisdição entre os direitos e garantias fundamentais, notadamente no art. 

5º. XXXV.

Ante o exposto, DEFIRO o parcelamento do recolhimento das custas 

judiciais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, devendo ser iniciado 

o pagamento no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta 

decisão. Ressalto que as parcelas subsequentes deverão ser pagas na 

mesma data da primeira parcela, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na CNGC.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 13 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-96.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CATARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(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))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-96.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CATARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(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))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-66.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-95.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ACELINO FERREIRA DA CONCEICAO MALHEIROS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-95.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ACELINO FERREIRA DA CONCEICAO MALHEIROS (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-68.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-68.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-83.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-83.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71163 Nr: 146-74.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosânia Souza Oliveira - 

OAB:18.513

 Vistos etc.

Cuida-se de executivo de pena do reeducando Carlos Eduardo Pacheco, 

qualificado nos autos, condenado à uma pena de 14 (catorze) anos e 06 

(seis) de reclusão, cumprindo pena atualmente em regime semiaberto.

O reeducando postulou pela declaração de remição de dias estudados, 

pois que, em seu entender, encontram-se presentes os requisitos 

objetivos e subjetivos exigidos.

 O Ministério Público manifestou-se favoravelmente.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a exegese do art. 126, I, da Lei n.º 7210/84, para remição pelo 

estudo, o reeducando deverá frequentar cursos durante o período de 12 

(doze) horas, compreendidos em 03 (três) dias diversos, no mínimo, para 

ter direito à remição de 01 (um) dia de pena.

Destarte, em completando est ciclo de 12 (doze) horas de estudo, 

divididas em 03 (três) dias, terá o reeducando o direito a remir 01 (um) dia 

em sua pena.

Deflui-se dos autos que o reeducando realizou o curso de Montador e 

Reparador de Computadores (160 horas) e o curso de Operador de 

Computador (160 horas).

Desta feita, faz jus a remição de 27 (vinte e sete) dias.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, DECLARO A REMIÇÃO de 27 

(vinte e sete) dias a serem debitados da pena, em relação ao estudo, em 

favor do reeducando Nelson Aparecido Pereira.

Após, DÊ-SE ciência às partes para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11919 Nr: 956-93.2008.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAIL DA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT

 [...] DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, 

DETERMINO a unificação das penas do reeducando, o que faço com fulcro 

no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP, as quais perfazem um total de 

18 (dezoito) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 112 (cento e doze) 

dias-multas.Proceda-se ao respectivo cálculo de pena, observando as 

questões atinentes a remição e detração.Após elaboração do cálculo, 

intime-se o acusado (pessoalmente) e seu defensor (DJE).Ciência ao 

MPE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72017 Nr: 635-14.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DUARTE DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:17209-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE O PETITÓRIO DA PARTE AUTORA (REF. 63).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87835 Nr: 1546-21.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAINE NEVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANILDA CULCA CORREIA - 

OAB:22239/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que, no prazo legal, apresente 

impugnação à contestação proferida nos autos, ref: 23.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-07.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CARDINELES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320/O-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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, 13 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-40.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

___________________________________________________ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 13 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-59.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRONISHON BRAGANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (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 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 13 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-91.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO CATARINO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000469-91.2017.8.11.0053. REQUERENTE: ROMILDO 

CATARINO PIRES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

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. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-59.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CLEBER DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 13 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000429-12.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OMERO BARBOSA MARTINS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (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))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 13 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-11.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 13 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-08.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIANO 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 13 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-26.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 13 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-77.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 13 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-77.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 13 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11446 Nr: 481-40.2008.811.0053

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerginaldo Almeida Cruz - 

OAB:10598/MT, Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21714/PE

 Vistos etc.

Previamente à análise do pedido de fls. 165-169, CUMPRA-SE na íntegra a 

decisão de fls.164.

Às providencias.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69557 Nr: 1073-48.2016.811.0039

 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: DFPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ALMEIDA 

TAMANDARÉ NOVAES - OAB:OAB/MT 19946/0

 Intimação do advogado da parte autora, para efetuar com urgencia o 

pagamento das custas processuais continuam pendentes. que a soma de 
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todas as guias pagas, totalizam o valor de R$ 1.194,20, estando 

remanescente o valor de R$ 596,36. bem como que requerente pagou 6 

parcelas, e a parte requerida pagou tão somente 2 parcelas. outrossim, 

que para cada processo existe um valor total de custas, e como estas 

ainda não foram quitadas em sua totalidade, este setor não poderá efetuar 

a baixa do valor das custas. No prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24925 Nr: 544-05.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA EDUARDA 

DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23929 Nr: 1556-88.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA PEREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL HENRIQUE DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR FEDE

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86726 Nr: 1010-52.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FABIANO BELOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1010-52.2018.811.0039 Código 86726

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: WILLIAN FABIANO BELOTI

CITANDO (A, S): Denunciado(a): Willian Fabiano Beloti, Cpf: 04685416163, 

Rg: 2.414.400-2 SSP MT Filiação: Bento Beloti e de Maria Aparecida 

Fabiano Beloti, data de nascimento: 30/04/1992, brasileiro(a), natural de 

Mirassol d'oeste-MT, solteiro(a), aux. Mecânico, Endereço: Rua 04, Quadra 

14, Lote 15, Bairro: Chapéu do Sol 04, Cidade: Várzea Grande-MT,. 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/04/2018

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificada, de conformidade 

com despacho e com a denúncia abaixo transcrita, intimando-o, para 

responder à Acusação, NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS, por escrito. Nos 

termos do artigo 361 e art. 365 ambos do CPP.

RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, 

vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra MARCELO FERREIRA COSTA, brasileiro, convivente, balconista, 

portador do RG nº 19749287 SSP/MT e do CPF nº 048.647.151-90, filho de 

Aparecido Ferreira Costa e Cleuza Bento Ferreira, nascido em 31/03/1993, 

natural de Lambari D'Oeste/MT, residente e domiciliado na Rua Travessa 

01, nº 42, Jardim Bandeirantes 2, São José dos Quatro Marcos/MT, celular 

nº (65) 9.9938-3805; e WILLIAN FABIANO BELOTI, brasileiro, solteiro, 

auxiliar de mecânico, portador do RG nº 2414400-2 SSP/MT, filho de Bento 

Beloti e Maria Aparecida Fabiano Beloti, nascido em 30/04/1992, natural de 

Mirassol D'Oeste/MT, residente e domiciliado na Rua 04, Quadra 14, Lote 

15, Chapéu do Sol 04, Várzea Grande/MT, celular nº (65) 9.9937-0230; e 

MARCOS VINICIOS MADANES CHAVIER, brasileiro, solteiro, serralheiro, 

portador do RG nº 2263805 SSP/MT e do CPF nº 039.705.341-00, filho de 

Hermínio Xavier da Silva e Cleusa Aparecida Madanes Xavier, nascido em 

28/01/1992,natural de São José dos Quatro Marcos/MT, residente e 

domiciliado na Rua Duque de Caxias, Nº 703, Bairro: Zeferino II, São José 

dos Quatro Marcos/MT, celular nº (65) 9.9667-6582; e KAIQUE SANTOS 

CARVALHO, brasileiro, solteiro, serviços gerais, portador do RG nº 

21918015 SSP/MT e do CPF nº 050.029.221-39, filho de Jorge de Carvalho 

e Neuzeli Aparecida da Silva Santos, nascido em 15/10/1994, natural de 

Cáceres/MT, residente e domiciliado na Rua Juazeiro, nº 644, Jardim 

Morada do Sol, São José dos Quatro Marcos/MT, celular nº (65) 

9.9985-2126; Pela prática do seguinte fato delituoso: Consta dos inclusos 

autos de inquérito policial que no dia 18 de maio de 2013, por volta das 

23h40min, na Rodovia MT 175, Água Limpa, próximo ao Alambique, zona 

rural, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, MARCELO 

FERREIRA COSTA, WILLIAN FABIANO BELOTI, MARCOS VINICIOS 

MADANES CHAVIER, KAIQUE SANTOS CARVALHO, com consciência e 

vontade, realizando “racha” na referida via pública, assumindo o risco de 

produzir os resultados morte/lesão corporal, mataram Aparecido Rufino 

Coleta e Thearley Wellington Damasceno, causando-lhes os ferimentos 

descritos nos laudos de exame necroscópico de fls. 29/37 e 38/48, 

respectivamente, que foram a causa de suas mortes, bem como 

ofenderam a integridade corporal da vítima Priscila Lacerda Barros, 

causando-lhe lesão corporal de natureza grave, conforme Auto de Exame 

de Lesão Corporal às fls. 22/25. Ressai dos autos do caderno 

investigativo que, na data citada, os denunciados MARCELO FERREIRA 

COSTA, WILLIAN FABIANO BELOTI, MARCOS VINICIOS MADANES 

CHAVIER, KAIQUE SANTOS CARVALHO e a vítima Thearley Wellington 

Damasceno, cada um na condução de sua própria motocicleta, em uma 

noite com forte neblina, desempenhavam altíssima velocidade e realizavam 

“racha” na Rodovia MT 175, sentido Mirassol D'Oeste a São José dos 

Quatro Marcos, oportunidade em que, próximo à entrada do Alambique, 

Thearley Wellington Damasceno invadiu a pista contrária, vindo a colidir 

com o veículo Volkswagen Gol (conforme laudo pericial de fls. 50/84), 

resultando na morte de Thearley Wellington Damasceno e do condutor do 

veículo Gol Aparecido Rufino Coleta e ainda ocasionando lesões corporais 

graves na passageira Priscila Lacerda Barros. Desponta dos autos ainda 

que, ao colidir com o veículo Volkswagen Gol, a motocicleta da vítima 

Thearley Wellington Damasceno foi arremessada de volta para a pista 

direita, atingindo as motocicletas dos denunciados MARCELO FERREIRA 

COSTA e WILLIAN FABIANO BELOTI, que sofreram lesões corporais e, 

após, foram encaminhados para o Hospital Regional de Cáceres. Ao 

agirem desta forma, realizando “racha” em via pública, em velocidade 

excessiva, em uma noite com forte neblina, os denunciados MARCELO 

FERREIRA COSTA, WILLIAN FABIANO BELOTI, MARCOS VINICIOS 

MADANES CHAVIER, KAIQUE SANTOS CARVALHO assumiram o risco de 

causar a morte das vítimas Aparecido Rufino Coleta e Thearley Wellington 

Damasceno e lesões corporais na vítima Priscila Lacerda Barros, 

resultados estes que lhes eram totalmente previsíveis. Diante do exposto, 

o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCELO 

FERREIRA COSTA, WILLIAN FABIANO BELOTI, MARCOS VINICIOS 

MADANES CHAVIER e KAIQUE SANTOS CARVALHO como incursos nas 

disposições do artigo 121, caput, por duas vezes, e art. 129, § 1º, na 

forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, razão pela qual se 

oferece a presente denúncia, que requer seja recebida e autuada, 

citando-os para se verem processar, prosseguindo-se nos demais termos 

e atos processuais, devendo serem pronunciados para serem submetidos 

a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos, para ao final serem condenados. Requer-se, por fim, a 

intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as 

penas da lei.

DESPACHO: Vistos. ainda não localizado o denunciado, citem-no VIA 

EDITAL para responder à acusação, por escrito, no prazo 10 (dez) dias, 
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nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 11.719/08.Decorrido in 

albis o referido prazo e, após certificada a não apresentação de defesa, 

ensejarão essas circunstâncias a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. 

Assim, com fundamento no sobredito art. 366 do Código de Processo 

Penal e verificadas pelo Senhor Gestor a situação acima descrita, à 

míngua de nova conclusão, Intimem-se. Cumpra-se.

 Eu, Eu, Vera Lúcia Borges da Silva, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 9 de novembro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73485 Nr: 2877-51.2016.811.0039

 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: ANA SANTANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:16305/O, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 73485

Vistos.

REDESIGNO audiência outrora designada, para o dia 19 de dezembro de 

2018, às 10h00min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Intimem-se todos.

Certifique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77496 Nr: 1059-30.2017.811.0039

 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: SONIA CRISTINA BARATELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 

9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 77496

Vistos.

REDESIGNO audiência outrora designada, para o dia 19 de dezembro de 

2018, às 09h45min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Intimem-se todos.

Certifique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91581 Nr: 3385-26.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENTO BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .......É o breve relato.Fundamento e decido.RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil.Nessa oportunidade, de acordo com o requerido, 

DETERMINO a distribuição dos autos em apenso aos autos do inventário n° 

15186, bem como defiro o instituto da prova emprestada no presente feito 

com fulcro no art. 372, do CPC.Por fim, cite-se a parte requerida para que 

compareça a audiência de conciliação/mediação designada para o dia 08 

de janeiro de 2019, às 15h30min, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o(a) requerido(a) ser 

citado(a) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.Intime-se o 

autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC.As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10 art. 334, do 

NCPC).Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado.Obtida a auto composição, a minuta do acordo deverá ser 

imediatamente encaminhada para esta Magistrada.Não obtida à auto 

composição, sairá à parte ré devidamente intimada para a apresentação 

de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76021 Nr: 439-18.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 76021

Vistos.

REDESIGNO audiência outrora designada, para o dia 19 de dezembro de 

2018, às 10h15min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Intimem-se todos.

Certifique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63711 Nr: 1452-23.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 AUTOS N. 1452-23.2015.811.0039

CÓDIGO 63711

Vistos.

Deixo de analisar o pleito de reconsideração da decisão de ref. 45, tendo 

em vista que o ordenamento jurídico pátrio não contempla "pedido de 

reconsideração”, pois caso contrário, a discussão poderia se estender ad 

eternum.

 Assim, tal pleito é manifestamente inadmissível, portanto, NÃO CONHEÇO 
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do pedido formulado em ref. 48, devendo a irresignação ser ventilada na 

via recursal adequada.

No mais, aguarde-se a realização da audiência anteriormente designada.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13548 Nr: 1262-75.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DONIZETI DE ANDRADE JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A e 7657-B, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) PARTES, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS. 269/296, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88824 Nr: 1993-51.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LEANDRO PEGAIANI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13146 Nr: 875-60.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR ANTÔNIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIANO DA SILVA MAIA NETO, 

APARECIDA DONIZETE MAGIO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES 

CARDOSO - OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 

10.041, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361, VALERIANO DA SILVA 

MAIA NETO - OAB:MT 6184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:MT 6184

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90414 Nr: 2876-95.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA NOGUEIRA DE LIMA, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIO MAURO LEITE LINDOTE 

- OAB:MT 7711

 AUTOS Nº 2876-95.2018.811.0039

CÓDIGO .90414.

Vistos.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 22 de janeiro de 2019, às 14h 30min., para realização do ato 

deprecado.

 Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da 

designação da audiência.

Intimem-se a testemunha.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-82.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOS SANTOS 27849194802 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT10888 (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))

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, do inteiro teor da 

r. sentença de ID 11335306.

Comarca de Tabaporã

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-49.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MENEZES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ RUA 

CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - 

MT - CEP: 78563-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000235-49.2018.8.11.0094 Valor da causa: $20,867.67 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LEANDRO MENEZES MAGALHAES Endereço: Rua Projetada A, 

1155, Programa Habitacional Meu Lar, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: Rua Flórida, 1970, RUA 

FLÓRIDA 1970, CIDADE MONÇÕES/BROOKLIN, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04565-905 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: Tabaporã - CONCILIAÇÃO Data: 

22/01/2019 Hora: 17:00h. 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 
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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. TABAPORÃ, 13 de 

novembro de 2018. Marcos Antônio de Freitas Gestor Juizado Especial 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 15033 Nr: 168-84.2003.811.0108

 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: Raúl Fernando Fidel Gonzalez Oróstica, Catarina Biúdes 

Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Gongora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fonseca Villela - 

OAB:9973, Jane Castanha - OAB:15804/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT0011538O, Luiz Gustavo Giaretta - OAB:OAB/MT 10172

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, Dr. ELIEZER FANDARUFF HARTMANN 

22873/O, para IMEDIATAMENTE, proceder a devolução do feito em 

secretaria, visto que se tratava de carga para fotocópia com devolução 

até o final do expediente do dia da realização da carga, sob a advertência 

de cumprimento do requisito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 15034 Nr: 192-15.2003.811.0108

 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: Jair Gongora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Frescha, Raúl Fernando Fidel 

Gonzalez Oróstica, Catarina Biúdes Gonzalez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT0011538O, Luiz Gustavo Giaretta - OAB:OAB/MT 10172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955, Eduardo Fonseca Villela - OAB:9973, RENE 

CORASSA - OAB:OAB/MT 4972-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, Dr. ELIEZER FANDARUFF HARTMANN 

22873/O, para IMEDIATAMENTE, proceder a devolução do feito em 

secretaria, visto que se tratava de carga para fotocópia com devolução 

até o final do expediente do dia da realização da carga, sob a advertência 

de cumprimento do requisito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54684 Nr: 2000-98.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO RODRIGUES ME, FABRICIO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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 no centro da cidade de Tapurah, 

quando o local de cumprimento é município de Itanhangá/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41312 Nr: 101-70.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

OAB:MT0003791O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O

 Considerando que decorreu o prazo, POR DUAS VEZES, sem a 

devolução dos autos em secretaria, impulsiono-os novamente promover a 

intimação do douto procurador Dr. EDSON SALLES DE SOUZA, OAB 

21382/O, para no prazo de 24HORAS proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 431 da CNGC, sob pena de perder o direito 

à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo 

e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa as penas e art. 234, §2°, 

com a consequente formalização do procedimento de busca e apreensão 

de autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42010 Nr: 941-80.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Decarli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CRISTINA WALTER - 

OAB:16136/O

 Processo n°: 941-80.2013.811.0108 (Código 42010)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Rodrigo Decarli

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Em tempo, considerando a ausência de destinação da fiança na sentença 

de extinção da punibilidade (f.61), cujo comprovante de pagamento 
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encontra-se às f. 21, determino o seu perdimento favor da conta única do 

procedimento código 54362

Sem prejuízo, considerando a extinção da punibilidade, revogo a 

suspensão da habilitação do réu.

Em seguida, tomem-se as medidas necessárias para o arquivamento dos 

autos.

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 07 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 44243 Nr: 409-72.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIRLONI PESSATTO e COZER LTDA-ME, 

ADALBERTO TIRLONI, Claudimir Francisco Pessatto, CASSIANA CANDIDO 

DA SILVA TIRLONI, CARLOS ALBERTO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:11761 CE, JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:, MATHEUS 

BRONZIADO TELES - OAB:, RENIA MARIA BEZERRA REIS - OAB:21371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:MT 6298-A

 (...) Desta forma, determino que a hasta pública seja realizada no prazo 

de 30 dias, por meio eletrônico, fixando-se, desde já, como preço mínimo 

em 60% da avaliação, autorizando a negociação, via leiloeiro, da forma de 

pagamento, limitada aos percentuais e quantidade de prestações fixadas 

no art. 895 do NCPC.Ante a inexistência de leiloeiro judicial efetivo neste 

Juízo, e com esteio na legislação processual de regência e regramento do 

Decreto 21.981/32 e da Lei 4.021/61, nomeio leiloeiro público para tal 

mister, assim o fazendo na pessoa de CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, legalmente habilitada nos órgãos de classe respectivos (JUCEMAT, 

FAMATO, etc.) e operante do sistema e padrão LEILÕES JUDICIAIS 

SERRANO®, com mais de 10 (dez) anos de experiência funcional (art. 

880, § 3º, CPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 1927-63.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389, Claudiane Tereza Vieira Tirloni - OAB:OAB/MT 15717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40043 Nr: 492-59.2012.811.0108

 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: Adão Antonio Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que o recurso de apelação ofertado pelo 

INSS é tempestivo, assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora, 

por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64782 Nr: 2139-79.2018.811.0108

 AÇÃO: Internação Provisória->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDT-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante as razões expostas, defiro a tutela específica para internação 

provisória da paciente JAYNE CARDOSO ILHA no Hospital municipal desta 

Comarca, ou não havendo a possibilidade, em instituição hospitalar 

psiquiátrica especializada na rede pública, ou particular, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de bloqueio dos valores necessários para tanto, 

como me permite o art. 536, § 1º do CPC. Para tanto, autorizo, caso 

necessário, o apoio da Polícia Militar para o cumprimento da medida.Nomeio 

Defensor Público diverso do que atua nesta Comarca como curador 

provisório da interessada.A internada deverá obter alta hospitalar apenas 

mediante autorização médica, com autorização do Juízo.Após, dê-se vista 

à Defensoria Pública.Dispensada a audiência de conciliação, com fulcro no 

art. 334, §4º, II do Novo Código de Processo Civil. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59903 Nr: 2282-05.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELAINE SILVA DOS 

ANJOS - OAB:MT 23765, KARINE DE GOIS CONRADI - OAB:MT 22.077, 

MONICA DA SILVA COSTA - OAB:23320/O

 Processo n°: 2282-05.2017.811.0108 (Código 59903)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Welinton Douglas Daniel da Silva

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Considerando que a vitima Aline Campagnolo Barazetti já foi ouvida, 

conforme fl. 498, declaro encerrada a instrução processual.

Abra-se vistas as partes para apresentação de alegações finais no prazo 

legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 12 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60358 Nr: 2584-34.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loinir Baú, Sergio da Silveira, Vilma Fátima Bau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:46803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 Processo n°: 2584-34.2017.811.0108 (Código 60358)

Embargantes: Loinir Baú e Outros

Embargado: Banco de Lage Lander Brasil S/A

EMBARGOS À EXECUÇÃO

VISTOS.

Apresentado o comprovante de pagamento das custas processuais, 

recebo os Embargos à Execução para discussão, eis que tempestivos, 

nos termos do Art. 915 do NCPC, consoante certidão de f.105.

Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não 

demonstrados os requisitos para a concessão de tutela provisória, 

conforme elenca o Art. 919, §1º, do NCPC.

Intime-se o embargado para, no prazo legal, manifestar sobre os 

presentes embargos, nos termos do Art. 920 do NCPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65139 Nr: 2370-09.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Barbosa Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter de Oliveira Barbosa, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2370-09.2018.811.0108 (Código 65139)

Requerente: Walter de Oliveira Barbosa Junior

Em favor de Walter de Oliveira Barbosa

Requeridos: Estado de Mato Grosso e Outro

 AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTOS.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se sobre o inteiro teor da 

petição inclusa (f.41), no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 09 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63772 Nr: 1531-81.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE JOSÉ BIASI, Cleomar Eterno de 

Campos, DIEGO RAFAEL GRENDENE, Carlos Roberto Lorenzi, RODRIGO 

MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Processo n°: 1531-81.2018.811.0108 (Código 63772)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Alcione José Biasi e Outros

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.23), informando a mudança de 

endereço da testemunha para a Comarca de Sinop/MT, e, considerando o 

caráter itinerante da carta precatória, remeta-se a presente missa àquele 

Juízo, a fim de que seja finalizado o cumprimento da missiva.

 Comunique-se o Juízo de origem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de novembro de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 55378 Nr: 2353-41.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 2353-41.2016.811.0108 (Código 55378)

Exequente: Paraná Materiais de Construção L.T.D.A.

Executados: Simone Batista da Silva

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

V I S T O S

Cuida-se de execução proposta pela Paraná Materiais de Construção 

L.T.D.A. em face de Simone Batista da Silva.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou o integral 

adimplemento da obrigação exequenda, consoante petição inclusa (fL. 

47).

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, 

o executado satisfez a obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pela parte executada.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 58542 Nr: 124-02.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRA, VARR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 124-02.2016.811.0108 – CÓDIGO: 58542

VISTO.

Vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 47906 Nr: 513-30.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAPUNORTE PARAFUSOS LTDA ME, 

LEANDRO ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Processo n°: 513-30.2015.811.0108 (Código 47906)

Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido: Tapunorte Parafusos L.T.D.A. e outro.

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Cuida-se de execução de titulo extrajudicial proposta por Banco Bradesco 

S/A em face de Tapunorte Parafusos L.T.D.A. e Leandro Zanini.

No decorrer do procedimento, a parte autora desistiu da ação, requerendo 

a extinção do feito (fl.51), tendo em vista que o executado renegociou a 

dívida junto a agencia. A respeito do pedido de desistência formulado pela 

parte autora, a parte executado não se opôs ao pedido de desistência 

(fl.54).

 Desta feita, Inexistindo óbice legal, homologo por sentença a desistência 

formulada pela parte autora, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, e julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil/2015.

 Sem custas remanescentes, eis que devidamente recolhidas quando da 

propositura da demanda (pp. 16 verso/18).

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65155 Nr: 2384-90.2018.811.0108

 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: CLEIDIANA PEREIRA SALLES PACHECO, Braulio 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, HOMOLOGO o acordo manejado por CLEIDIANA PEREIRA 

SALLES PACHECO e BRAULIO PACHECO, e, em consequência decreto o 

divórcio do casal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.Transitada esta 

em julgado expeça-se o competente mandado averbatório ao Cartório de 

Registro Civil, onde fora celebrado o assento de casamento, ressaltando 

que a cônjuge varoa voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: 

CLEIDIANA PEREIRA SALLES, após, arquivem-se os autos. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65504 Nr: 2573-68.2018.811.0108

 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: ROSANGELA CANDIDO CUNHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleofas Matuçulen Forlin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2573-68.2018.811.0108 – CÓDIGO: 65504

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS 

COM PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA

REQUERENTE: ROSANGELA CANDIDO CUNHA DA SILVA

REQUERIDO: CLEOFAS MATUÇULEN FORLIN

VISTO.

 Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a 

alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais da 

requerente, assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que instrua o feito:

a) cópias das três últimas declarações de imposto de renda, cópia da 

CTPS ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita;

b) cópia da certidão de óbito do seu filho.

Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, proceda ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65627 Nr: 2643-85.2018.811.0108

 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: SIBILA BOTTIN FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2643-85.2018.811.0108 – CÓDIGO: 65627

VISTO.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE 

AUXÍLIO DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por SIBILA BOTTIN FERRONATO em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Recebo a inicial.

 Intime-se a parte autora para apresentar o requerimento do benefício 

previdenciário na via administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro a gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 15578 Nr: 363-98.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melhoramentos Agrarios de Diamantino S/C 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 363-98.2005.811.0108 (Código 15578)

Exequente: União

Executado: Melhoramentos Agrários de Diamantino S/C L.T.D.A.

EXECUÇÃO FISCAL DA FAZENDA NACIONAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Melhoramentos Agrários de Diamantino S/C L.T.D.A., objetivando o 

recebimento do valor de R$ 110.779,27.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (fl. 73).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, de outubro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 46976 Nr: 2433-73.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINA RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:OAB/MT 14546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2433-73.2014.811.0108 (Código 46976)

Exequente: Município de Tapurah

Executado: Natalina Rodrigues de Amorim

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Tendo em vista que até a presente data a exequente não compareceu aos 

autos, determino que a autora se manifeste, nos autos, dando impulso ao 

feito, demonstrando interesse no seu prosseguimento, postulando o que 

entender de direito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se a parte exequente pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de outubro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 13957 Nr: 854-42.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A TAVARES DA CRUZ MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIHANA DE PAULA FRANCO - 

OAB:6871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 854-42.2004.811.0108 (Código 13957)

Exequente: Município de Tapurah

Executado: A Tavares da Cruz Madeiras

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Atente-se a secretaria para o integral cumprimento da sentença de 

f.32-33.

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de outubro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25378 Nr: 1654-60.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1654-60.2010.811.0108 – CÓDIGO: 25378

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH

 EXECUTADO: VALMIR DE OLIVEIRA

VISTOS, ETC.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

O exequente informou o adimplemento da execução, objeto da lide, 

requerendo assim a extinção do feito em virtude do pagamento realizado.

Assim, considerando que a parte devedora satisfez a obrigação que lhe 

foi exigida, DECRETO a extinção da ação, com amparo no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado se houver.

Após o trânsito em julgado, procedidas todas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

 P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 59577 Nr: 2084-65.2017.811.0108

 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: EKDSS, DEDS, KADSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, e, ante a manifestação favorável do Ministério Público (p. 

26), HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, quanto à guarda, visitas e fixação da 

pensão alimentícia em favor do filho menor, e via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b” do CPC, fazendo-o por sentença. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 49762 Nr: 1463-39.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derneval Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S.A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:SC 8.927, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 

12.208-A

 AUTOS N.º 1463-39.2015.811.0108– CÓDIGO: 49762

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: DERNEVAL GOMES DE OLIVEIRA

EXECUTADOS: ATIVOS S.A

 BANCO DO BRASIL S/A

VISTOS.

Verifica-se às pp. 496/497, que a parte exequente requereu a expedição 

do alvará judicial da importância depositada na conta judicial (pp. 418 

verso/419 verso).

Posto isto, e considerando a procuração (p. 29) e substabelecimento sem 

reserva de poderes em favor do patrono Dr. Edy Wilson Piccini, o qual 

outorga poderes para receber valores, defiro a o levantamento da quantia 

de R$ 8.558,68 (oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 

oito centavos), a ser depositada na conta bancária a ser indicada nos 

autos no prazo de 10 (dez) dias.

Ademais, verifico que persiste um saldo devedor em razão ao segundo 

executado no importe de R$ 9.183,33 (nove mil, cento e oitenta e três reais 

e trinta e três centavos), dessa forma intime-se o executado Banco do 

Brasil S/A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido de custas, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Cálculo do valor executado já anexado (pp. 498/499).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65667 Nr: 2663-76.2018.811.0108

 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: EFRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, postergando a análise da guarda compartilhada da menor, bem 

como, fixo os alimentos provisórios no importe de 30% do salário mínimo 

vigente, equivalente, hoje, a quantia de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e 

seis reais), além de 50% das despesas extraordinárias (médicas, 

farmacêuticas, odontológicas e materiais escolares), valores estes que 

deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta 

bancária de titularidade da genitora, indicada no item “f” da exordial (p. 

09).Ressalto ainda, que tal valor fixado, poderá ao longo das diligências 

implementadas na instrução processual, ser posteriormente apurado com 

o  apro fundamento  dos  dados  re la t i vos  ao  b inômio 

necessidade-possibilidade.Intime-se o requerido, pessoalmente, da 
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presente decisão.Desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 05 de dezembro de 2018, às 15h30min.Cite-se o 

requerido para comparecer ao ato designado, com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos § § 1º 

e 2º, do art. 695, CPC.Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 1º, CPC), salvo se tratar de parte representada pela 

Defensoria Pública.Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato 

designado acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos 

(art. 695, § 4º, CPC). (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 57491 Nr: 904-14.2017.811.0108

 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: KLDS, JLK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 AUTOS N.º 904-14.2017.811.0108 – CÓDIGO: 57491

AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, 

GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS

REQUERENTE: JAQUELINE LEMES KUKUL

 REQUERIDO: SIDINEI DA SILVA

VISTO.

Proceda nova tentativa de realização do estudo psicossocial com os 

genitores, devendo o laudo ser juntado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65512 Nr: 2574-53.2018.811.0108

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDCDS, MCDS, DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2574-53.2018.811.0108 – CÓDIGO: 65512

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO

VISTO.

Recebo à inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Vistas ao Ministério Público.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64792 Nr: 2144-04.2018.811.0108

 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: RSC, RGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2144-04.2018.811.0108 (Código 64792)

Requerentes: Rosangela Soares Coelho e Reinaldo Guedes de Oliveira.

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial 

formulado entre Rosangela Soares Coelho e Reinaldo Guedes de Oliveira, 

objetivando o reconhecimento e dissolução de união estável, bem como a 

regulamentação da guarda, direito de visitas e alimentos do filho menor 

Kauan Soares de Oliveira.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, em razão da gratuidade de justiça.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65645 Nr: 2653-32.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2653-32.2018.811.0108 – CÓDIGO: 65645

AÇÃO MONITÓRIA

VISTO.

Inicialmente, verifica-se a ausência das guias de custas judiciais 

devidamente recolhidas, assim, CONDICIONO o cumprimento da presente 

decisão ao recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado o recolhimento das guias de custas 

judiciais, proceda com o regular prosseguimento do feito.

Expeça-se mandado monitório, citando-se o requerido para que efetue o 

pagamento da dívida principal, bem como dos honorários advocatícios, 

fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do Código de 

Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderão os 

requeridos oferecerem embargos monitórios, que suspenderá a eficácia 

do mandado inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte requerida isenta 

do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

 Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 2543-33.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORI LUIZ BINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MARILDE DENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2543-33.2018.811.0108 – CÓDIGO: 65446

AÇÃO MONITÓRIA

VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a requerida para que efetue o 

pagamento da dívida principal, bem como dos honorários advocatícios, 

fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do Código de 

Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá a requerida 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte requerida isenta 

do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

 Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65572 Nr: 2603-06.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERNA PSCHEIDT, ESPÓLIO DE THEODORO 

PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON MARSCHALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON CORRÊA - 

OAB:39.096/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIATEK - 

OAB:48.823/SC

 AUTOS N.º 2603-06.2018.811.0108 – CÓDIGO: 65572

CARTA PRECATÓRIA

VISTO.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado servindo a presente de mandado.

Em caso negativo, oficie-se ao Juízo Deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência.

Designo o dia 26 de novembro de 2018, às 15h30min, para oitiva de 

testemunha Mário Gonçalves de Lima, conforme deprecado.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, partes 

e respectivos advogados.

No mais, proceda a escrivania com o cadastro dos advogados das partes 

no sistema Apolo, para que recebam as notificações e intimações dos 

atos processuais.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65734 Nr: 2694-96.2018.811.0108

 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: Luiz Carlos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É cediço que a presente ação demanda celeridade processual, eis 

que, se pretende adquirir beneficio previdenciário (aposentadoria especial 

por invalidez).Pois bem. Necessário se faz que os documentos 

apresentados indicando o início de prova material, quanto ao tempo como 

segurado especial, sejam corroborados por depoimento de 

testemunhas.Analisando os documentos juntados verifico ser inviável o 

deferimento do pedido de antecipação de tutela, por ora, ante a escassa 

comprovação do período de labor rural inexistência de prova inequívoca 

da incapacidade do autor para o exercício de atividade laboral, bem como 

o efetivo e atual exercício da atividade rurícola.Porém, desde já, determino 

a produção antecipada de perícia médica. (...) Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito (a) no sistema AJG, para realização de perícia 

médica.O expert deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, 

arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 

da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 

2014, do Conselho da Justiça Federal. (...) Aportando aos autos o laudo 

médico, imediatamente conclusos, para designação de audiência de 

instrução para verificação da atividade rural desenvolvida pelo 

autor.Ademais, ante a impossibilidade de conciliação entre as partes, 

dispenso a realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, 

§ 4º, do CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, 

contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 

dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42498 Nr: 1463-10.2013.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassia Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:OAB/MT 11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:OAB/MT 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR 

- OAB:OAB-MT 10.777, FABIANO SEVERINO FILHO - OAB:16269, 

Wendell Dutra Vital - OAB:GO 22269

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s), Dejair Roberto 

Liu Junior OAB/10.777, quanto ao desarquivamento dos presentes autos, 

para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

Comarca da Terra Nova do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000291-12.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE 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, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte Promovente através 

do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada nos presentes autos para o dia 28/02/2019 Hora: 13:30. 

Informo ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência 

de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

TERRA NOVA DO NORTE, 13 de novembro de 2018. Aline Schorro 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, 
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CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - TELEFONE: 

(66) 35341936

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000292-94.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RODRIGUES MEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE 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, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte Promovente através 

do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada nos presentes autos para o dia 28/02/2019 Hora: 14:00. 

Informo ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência 

de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

TERRA NOVA DO NORTE, 13 de novembro de 2018. Aline Schorro 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, 

CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - TELEFONE: 

(66) 35341936

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000293-79.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA FRANCISCA TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE 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, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte Promovente através 

do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada nos presentes autos para o dia 28/02/2019 Hora: 14:30. 

Informo ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência 

de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

TERRA NOVA DO NORTE, 13 de novembro de 2018. Aline Schorro 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, 

CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - TELEFONE: 

(66) 35341936

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000294-64.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE 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, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte Promovente através 

do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada nos presentes autos para o dia 28/02/2019, às 15h00min. 

Informo ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência 

de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

TERRA NOVA DO NORTE, 13 de novembro de 2018. Aline Schorro 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, 

CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - TELEFONE: 

(66) 35341936

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000141-55.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000141-55.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública 

quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação 

expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. 

Realizados os cálculos, expeça-se Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, 

conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente 

renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício 

Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo constante do 

Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia dos 

documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e deverá 

ser encaminhado ao órgão responsável pela representação jurídica do 

ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do Ofício 

Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, 

deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do 

Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, via Malote 

Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão supramencionada, para 

apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. 

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

12 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000140-70.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000140-70.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública 

quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação 

expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. 

Realizados os cálculos, expeça-se Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, 

conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente 

renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício 

Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo constante do 

Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia dos 

documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e deverá 

ser encaminhado ao órgão responsável pela representação jurídica do 

ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do Ofício 

Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, 

deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do 

Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, via Malote 

Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão supramencionada, para 

apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. 

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

12 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000149-32.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000149-32.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública 

quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação 

expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. O cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. 

Realizados os cálculos, expeça-se Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, 

conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente 

renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício 

Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo constante do 

Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia dos 

documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e deverá 

ser encaminhado ao órgão responsável pela representação jurídica do 

ente federativo devedor. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do Ofício 

Requisitório, sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, 

deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do 

Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá encaminhar ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, via Malote 

Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão supramencionada, para 

apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. 

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

12 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 69215 Nr: 625-27.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE FIORI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:MT-6071-A, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nesta data que, venceu o prazo requerido pelas partes, qual seja 

de suspensão da execução e envio dos autos ao arquivo provisório até 

10/12/2017. Logo, certifico o DECURSO DE PRAZO na data acima 

assinalada. Nesse passo, passo a INTIMAR o (a) Advogado (a) da parte 

autora, para queno prazo de 10 (dez) dias dê o devido prosseguimento o 

feito, sob pena de arquivamento do feito com resolução do mérito e, 

consequentemente arquivamento definitivo, conforme despaho de fls. 36.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 5959 Nr: 19-53.1996.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMES MADEIRAS LTDA, HILDO POSSA, 

CARMO BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B, 

SUELI FERRON - OAB:117331/SP

 INTIMAR o advogado DR. RENATO FELICIANO DE DEUS NERY, OAB/MT 

6193, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe seu CPF, bem como 

os seus dados bancários (código e nome do Banco, Agência e número de 

conta), objetivando a expedição de Alvará. Ressalto que a conta 

informada deverá ser CONTA CORRENTE.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

EDITAL N. 03/2018/DF 

O Excelentíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, no uso de 
suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 19/2014/CM de 02/7/2014 e 
16/2016/CM, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a 
finalidade de credenciar pessoa física na área de Fisioterapia, cujo procedimento obedecerá às 
regras estabelecidas neste edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoa física para atuar
na área de fisioterapia na Comarca de Tangará da Serra, conforme o quadro do Anexo III.
1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.
1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelo Juiz Diretor do Foro
Dr. Flávio Maldonado de Barros e as servidoras Claudilene Gonçalves Fidelis, matrícula
11.43, Gilda Fátima Brun Golin, matrícula 21.887 e Imerildes Alves de Brito Rodrigues,
matrícula nº 7.395, sob a presidência do primeiro.
1.4.
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:
3.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:
a) divulgação do edital;
b) inscrição dos interessados;
c) análise da documentação e do currículo;
d) divulgação dos interessados habilitados;

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente, no Protocolo Geral do Foro da
Comarca de Tangará da Serra, localizado na Av. Tancredo Neves, nº 1.220-N, Jardim
Mirante, neste município de Tangará da Serra/MT, a partir das 13h do dia 26/11/2018 até
às 18h do dia 06/11/2018, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer
inscrição feita fora desse período.
3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para
credenciamento dos profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por
preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento), bem como em virtude da
ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade
penal.

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO
4.1. São requisitos para o credenciamento de fisioterapeuta de que trata o Provimento 19/2014-
CM:

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;
II. Ser maior de vinte e um (21) anos;
III. Não possuir antecedentes criminais.
IV. Ser bacharel em fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério
da Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO);
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5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
5.1. Os candidatos deverão protocolar a documentação relacionada a seguir, até no ato de 
inscrição, no Protocolo Geral da comarca de Tangará da Serra: 
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
 
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
 
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; 
 
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior;  
V - cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para cumprimento 
do item 6 deste edital; 
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato; 
VII - atestado de sanidade física e mental expedido por profissional credenciado junto a rede 
pública de saúde; 
VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 
Provimento (Anexo I); 
IX - declaração de parentesco (Anexo II); 
X - duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo e dos documentos, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da 
comarca de Tangará da Serra, sendo a nota composta da seguinte forma: 
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, 
não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a 
cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja 
na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, por uma única vez; 
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 
pontos previstos. 
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não 
se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
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 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos 
neste edital. 
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que 
tiver: 
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003; 
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-
Lei 3.689/41, Código de Processo Penal; 
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 
6.1.2; 
d) maior nota referente a formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste 
edital. 
6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 
condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores nesse sentido. 
6.4.  Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 19/2014/CM e 16/2016/CM.  
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos 
do Provimento 19/2014/CM e 16/2016/CM. 
7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, podendo 
ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas 
pelo Provimento 19/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 
9.323, de 02/7/2014 e Provimento 16/2016/CM. 
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 
 
Tangará da Serra, 19 de outubro de 2018. 
                                    
 
 
FLÁVIO MALDONADO DE BARROS 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ANEXO I 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 
COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO. 

 

 

 

 

(nome do interessado), nacionalidade, portador do CPF 

n.º____________e RG n.º______________,residente e domiciliado 

_____________________________________________________________________, declaro 

que tomei conhecimento do inteiro teor do Edital nº 09/2015/DF e do Provimento nº 

19/2014/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais 

na área de psicologia, para prestação de serviços no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que concordo com as regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações 

por mim fornecidas. 

Tangará da Serra, ___ de _____________de 2018.  

 

 

_______________________________  
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ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  

 
NOME DO CANDIDATO(A) : 
 
 

CPF: RG: CÔNJUGE: 
 
 

  

 
PAI: MÃE: 

 
 

 

 
COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, 
ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE 
DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  
 
 (      )SIM                                             (      )NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO SETOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 
ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, 
FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA ASSINATURA 
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ANEXO III 

 

QUADRO DE VAGAS 

 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

 

Profissional Credenciado Vaga 

Psicólogo Cadastro de reserva 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 

PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – NOVEMBRO2018 

PORTARIA Nº 83/2018-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 período de 29.10.2018 a 12.11.2018; 
Considerando o deferimento de permuta de plantão entre os servidores Rosângela B. Banazeski e Eriton A. da Silva; 
Considerando o deferimento de permuta de plantão entre as servidoras Antônia V. da C. Nunis e Francieli Mocci Gaiardoni; 
Considerando o deferimento de permuta de plantão entre as servidoras Maria A. C. Tibúrcio e Rosimeire S. da Silva; 
Considerando o afastamento do Magistrado Fernando Kendi Ishikawa, no período de 26/11/2018 a 30/11/2018. 
Considerando o deferimento da permuta de plantão entre os Magistrados Maurício Alexandre Ribeiro e Giselda R. S. de O. 
Andrade. 
RESOLVE: 
Art. 1º ALTERAR 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 
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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 Francieli Mocci 

Gaiardoni 
Luiz Donizetti 
Rocha 

10.11.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Francieli Mocci 
Gaiardoni 

Antônio C. das 
Chagas 

11.11.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Francieli Mocci 
Gaiardoni 

Antônio C. das 
Chagas 

12.11.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Francieli Mocci 
Gaiardoni 

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 Rosimeire S. da Silva Tiago da S. 
Gouveia 

14.11.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Rosimeire S. da Silva 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 Rosângela Block 
Banazeski 

Luiz Donizetti 
Rocha 

22.11.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Rosângela Block 
Banazeski 

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 
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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 Eriton Andrade da Silva Tiago da S. 

Gouveia 
30.11.18 Sexta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton Andrade da Silva José Roberto 

Fregato 
30.11.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 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, 12 de novembro de 2018. 

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADEJ 
uíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 

EDITAL N.º 28/2018-CA 

A Excelentíssima Senhora Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Meritíssima 
Juíza de Direito Diretora do Foro, em conformidade com o Edital N.º 12/2018-CA, 
disponibilizado no DJE 10308, de 02/08/2018 e publicado em 03/08/2018, no uso de suas 
atribuições etc., torna público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para 
Credenciamento de Conciliador para o CEJUSC do Fórum da Comarca de Colider/MT, após o 
decurso do prazo para interposição de recurso: 

Nome do Candidato Inscrição Total de 
Pontos 

Classificação 

ELAINE DE PAULA DA SILVA 05 66 1º 
MEIRIELE DE OLIVEIRA LIMA 02 62 2° 
FERNANDA ALVES DA SILVA 04 60 3º 

KAMILA BORGES SILVA 08 58 4º 
TAINARA DOS SANTOS 

CHIOTTI 
06 52 5º 

ARIEL SABOIA PAULINO 11 00 Desclassificado 
FRANCISLAINE CÂNDIDO DE 

ALMEIDA 
07 42 Desclassificado 

GIOVANA GALADINOVIC 
BACHIEGA 

10 00 Desclassificado 

LUCIANO ARAÚJO JATOBÁ DA 
SILVA 

01 00 Desclassificado 

LUIZA CALDERELLI BONIN 03 48 Desclassificado 
MARLON ALBERGHINI 

GONÇALVES 
09 00 Desclassificado 

Colider/MT, 13 de novembro de 2018. 

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 

EDITAL N.º 29/2018-CA 

A Excelenstíssima Senhora Juíza de Direito Diretora do Foro, Dra. Giselda Regina Sobreira 
de Oliveira Andrade, no uso de suas atribuições e etc, em conformidade com o Edital nº 
07/2016/GSCP de 27.06.2016, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da 
Justiça Eletrônico nº 9805, em 29.06.2016 e c.c. Edital nº 011/2017-CA deste Juízo, 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10105, em 12.07.2017, torna público o 
RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível 
Médio e Superior (Direito) para o Fórum da Comarca de Colíder/MT, após o decurso do prazo 
para interposição de recurso: 

ENSINO MÉDIO: 

Classificação NOME Inscrição Pontuação 

1º Lucas Augusto Carvalho de Araújo 17 92,5 

2° Roberto Augusto Salgado Luchtenberg 65 90,0 

3º Gabriel Marquetto Batista 15 77,5 

4º Simone Sardeli da Silva 34 75,0 

5º Gabriel Paquer Silva 35 72,5 

6º Matheus Viana Vieira 55 72,5 

7º João Henrique Barres Teixeira de Resende 11 70,0 

8º Vinicius Manzolini Borro 30 70,0 

9º Ana Gabriela Avanci Barros 51 70,0 

10 Luismar Madruga de Oliveira 56 67,5 

11 Guilherme Felipe da Silva Sobrinho 42 62,5 

12 Kauan Vitor Gomes 02 60,0 

13 Ruan Guedes Ribeiro 47 60,0 

14 Danieli Scotti da Silva 24 60,0 

15 Miguel Batalia Pulcinelli 29 60,0 

16 Wallisson Lopes Moreira 03 55,0 

17 Allã Bruno Correia da Silva 23 55,0 

18 Nathalia Noquele de Oliveira 59 52,5 

19 Pamela Rodrigues do Nascimento 36 52,5 

20 Lorena Martineli da Silva 39 52,5 

21 André José Galadinovic Bachiega 60 50,0 

22 Rafaeli Semeler de Souza 25 50,0 
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23 Vitória da Silva Santos 46 50,0 

24 Vitor Gabriel Pessoa Carvalho 66 50,0 

25 Melissa Dias da Silva 14 50,0 

26 Jessica Araújo Guedes Carrara 26 50,0 

Desclassificado Amanda de Souza Soder 05 0 

Desclassificado Amanda dos Santos de Accacio 27 42,5 

Desclassificado Amanda Gabriela Medeiros Carvalho 67 47,5 

Desclassificado Ana Caroliny Lima Gonçalves 50 47,5 

Desclassificado André Gustavo dos Santos Paz 16 0,00 

Desclassificado Anna Eduarda Verçosa Pironelli Francisco 52 42,5 

Desclassificado Camilly Melo Pereira 19 32,5 

Desclassificado Carla Bognar Martins 06 0,00 

Desclassificado Claudineia dos Santos Kopsel 38 47,5 

Desclassificado Daniel Pereira da Silva 31 40,0 

Desclassificado Danieli Aguiar da Silva 12 0,00 

Desclassificado Dyego Henrique Paiva Frutuoso 54 0,00 

Desclassificado Everson de Oliveira Schwingel  22 42,5 

Desclassificado Francieli Freitas Ferreira 10 0,00 

Desclassificado Gabrieli Mateus Panizon 49 0,00 

Desclassificado Isabelly Frigeri 57 30,0 

Desclassificado Jennifer Izabel Nunes de Paula Barbosa 20 0,00 

Desclassificado Jhemmerssom Martins Wakao 04 42,5 

Desclassificado Lucas Behmer Gonçalves 63 0,00 

Desclassificado Madai Vieira da Silva 09 0,00 

Desclassificado Marianny Brito da Silva 41 0,00 

Desclassificado Marsiele Regina da Silva Andrade 01 0,00 

Desclassificado Mateus Batista da Silva 08 0,00 

Desclassificado Moises Rodrigo Leite da Rosa 62 0,00 

Desclassificado Pablo Vinicius Nogueira 61 0,00 

Desclassificado Pedro Antônio Mariano 21 0,00 

Desclassificado Rafaela Bueno dos Santos 45 47,5 

Desclassificado Rodrigo da Silva Oliveira 13 0,00 

Desclassificado Thaiane Cristina Camargo de Matos 43 38,5 

Desclassificado Thaiza Rodrigues de Carvalho 33 20,0 

Desclassificado Vanessa Cristina Santos da Silva 44 37,5 

Disponibilizado - 14/11/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10378 Caderno de Anexos - 13 de 23



Desclassificado Vitória Kauane Miranda Fernandes 07 45,0 

Desclassificado Wellington Herminio Monguini Alves 32 42,5 

 
ENSINO SUPERIOR (DIREITO): 

 
Classificação NOME Inscrição Pontuação 

1º Vilma Lima de Souza 25 77,5 

2º Nathaly Taynara dos Santos 10 72,5 

3º Helton Geraldo Romeiro 43 70,0 

4º Dhessika Nunes Gomes 23 67,5 

5º José Vitor Alves Machado 34 65,0 

6º Cristiane Ruzzene de Oliveira 08 62,5 

7º Fernando Viscki Gonçalves 05 62,5 

8º Keila Viviane Alves dos Santos 28 62,5 

9º Pedro Victor Zanutto 14 62,5 

10 Eduarda Rayny Almeida 38 60,0 

11 Jaqueline Cardoso Ferreira 11 60,0 

12 Laila Gaona Pinaffo 32 60,0 

13 Kerolyn Cris Miranda Ojeda 07 57,5 

14 Hellen Caroline Amaral 16 57,5 

15 Mariana Mareti Bonfim 13 55,0 

16 Marya Eduarda Marçal Borges 37 52,5 

17 Dayane Prado dos Santos 12 52,5 

18 Raiane Mirlei Micheletti 01 50,0 

19 Caio Henrique Cendon Calanca 39 50,0 

Desclassificado Ana Cláudia Ribeiro Florencio 02 0 

Desclassificado Anatielli Donato de Lima 03 0 

Desclassificado Beatriz Tondato Fischer 44 0 

Desclassificado Crislaine Inocencio Saraiva 30 37,5 

Desclassificado Emanuelly Beatriz de Oliveira Souza 33 0 

Desclassificado Francielly Thayse Aldaves Rocha 18 0 

Desclassificado Geovana Teodoro Nascimento 24 47,5 

Desclassificado Hyago Vinicius da Silva Cunha 17 0 

Desclassificado Jaqueline Dias Betorello 15 0 

Desclassificado Jhennyfer Karolyne Ferreira Lima 21 45,0 

Desclassificado Joice Carolina Neves da Silva 42 0 
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Desclassificado Kawane Soares da Silva 26 0 

Desclassificado Lais Oliveira da Silva 06 47,5 

Desclassificado Lucas Forcato Cosme 41 0 

Desclassificado Luiza Calderelli Bonin 19 0 

Desclassificado Marcos Antônio Souza Lemes 09 0 

Desclassificado Natalia Karolina Coelho Silva 36 0 

Desclassificado Paulo Ricardo Machado Maciel 31 0 

Desclassificado Paulo Ricardo Messias Alves 40 0 

Desclassificado Rebeca do Nascimento Gizoni 04 42,5 

Desclassificado Salvan Guedes do Vale 29 0 

Desclassificado Tyelly de Paula Alvim da Fonseca 27 0 

Desclassificado Vagner Candido de Oliveira 35 0 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico. 

Colíder/MT, 13 de novembro de 2018. 

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS JURADOS PARA O 
ANO DE 2019 

O Exmo. Doutor Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz Substituto da Comarca de Colniza-MT, 
na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que neste Juízo da Secretaria da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, foram 
alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, nos termos do artigo 425 do Código 
de Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados para reuniões 
periódicas do Tribunal do Júri: 

Quant. Nome Profissão 
1. Ademir de Souza Macedo Serviços Gerais 
2. Adilson Alves de Souza Educador 
3. Adna da Silva Professor 
4. Adriano Silva Delfino Ag. Fiscal Municipal 
5. Aleildo Martins Almeida Professor 
6. Alexandre de Oliveira Sobrinho Professor 
7. Alzeli Brustolon Moreira Lopes Serviços Gerais 
8. Amanda Lemes de Souza Vendedora 
9. Analia Silva Araujo Ag. Administrativo 
10. Anderson Terres de Oliveira Professor 
11. Andreia Ambrosio de Matos Professora 
12. Angra Querli Tonn Educadora 
13. Auricelia Costa Professora 
14. Briany Soares Rodrigues Nutricionista 
15. Camila da Silva Vendedora 
16. Carlos Roberto Fonseca Professor 
17. Ceres Regina Borges Bahls Professor 
18. Claudiane Gomides Pinheiro Auxiliar de Escritório 
19. Claudine Almeida Mariano Bancária 
20. Claudineia de Morais Simão Auxiliar de Loja 
21. Cleonice Bortolamedi Zitkoski Secretaria Escolar 
22. Cleonice da Costa Silva Ganda Vendedora 
23. Cristiana Polles Ag. Administrativo 
24. Cristiane Fernades Fritz Vendedora 
25. Daiana dos Santos Oliveira Estudante 
26. Dayana Buss Bernanger Professora 
27. Dayane Dias Siebre Vendedora 
28. Debora Isaias Martins Professor 
29. Dieny Carolaine Barbosa de Melo Professora 
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30.  Dimas Ferreira da Silva Professor 
31.  Edineia Ferreira dos Santos Técnica de Enfermagem 
32.  Edmundo Gonçalves Vigia 
33.  Edna da Silva Professor 
34.  Eduardo Henrique Teixeira Martins Professor 
35.  Elias da Silva Almeida Professor 
36.  Elisangela da Silva Russo Auxiliar de Loja 
37.  Evandro Ventura dos Santos Diretor 
38.  Fabiana Reinholz Lovo Recepcionista 
39.  Fabio Marcelo Vaz Professor  
40.  Francineide da Silva Oliveira Não informado 
41.  Francinete da Silva Oliveira Não informado 
42.  Francisco de Assis Domingos Auxiliar de Entrega 
43.  Geralda Rosilene da Silva Professor 
44.  Gesse James Lins Adams Farmacêutico Bioquímico 
45.  Geuza Eduardo de Souza Auxiliar de Loja 
46.  Gildete Cardoso Santos Professor 
47.  Girlene Silva Lima Bióloga 
48.  Grazielle Gama Pulcheri Storch Gerente 
49.  Helaine da Silva Soares Auxiliar de Escritório 
50.  Helenilda Augusto Silva Professor 
51.  Ieda Sarmento Lima Bancária  
52.  Ilma Karnitz Professor 
53.  Iraci Rodrigues da Veiga Costureira 
54.  Ivanilda Rodrigues dos Santos Professor 
55.  Janete Rosa Dias Fernandes Professor 
56.  Jaqueline Crespim Dias Campos Caixa 
57.  João Batista Santana Professor 
58.  Joel Candioto Professor 
59.  Jonatan Silva de Almeida Estudante 
60.  Josevaldo Ramos de Lima Professor 
61.  Jucineide R. da Silva Gerente 
62.  Juliana Gomes da Silva Auxiliar de Loja 
63.  Jussandra Lopes Correia Barros Educadora 
64.  Kállyta de Oliveira Silva Estudante 
65.  Karina Kuhl Chaves  Auxiliar de Escritório 
66.  Katia Cristina Rodrigues de Souza Professora 
67.  Laudineia Elias e Moura Silva Do Lar 
68.  Lelcia Fátima dos Santos Professora 
69.  Lelcia Fatima dos Santos Almeida Professor 
70.  Leosmar Xavier Gomides Ag. Fiscal Municipal 
71.  Lionaldo Satiro Bezerra Professor 
72.  Luciene Cristina de Melo Educadora 
73.  Luiz Carlos Antunes Penteado Estoquista 
74.  Manoel Lima da Conceição Professor 
75.  Marcilene da Silva Educadora 
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76.  Marcineide Oliveira do Nascimento Copeira 
77.  Marcio Aparecido Lopes Pereira Assistente Acadêmico 
78.  Marcos de Oliveira Juchnievski Bancário 
79.  Maria José Ferreira Lima Educadora 
80.  Maria Luiza Pereira da Silva Zeladora 
81.  Maricelma de Souza Oliveira Professor 
82.  Marinalva Felismina de Jesus Ferreira Auxiliar de Loja 
83.  Marly de Souza Pereira Não informado 
84.  Nelci Candido da Silva Professor 
85.  Oalison Fernando Rodrigues Balconista de Farmácia 
86.  Patrícia dos Santos Almeida Bancária  
87.  Patrícia Silva Dutra Ag. Administrativo 
88.  Paulline Bonetto da Silva Professor 
89.  Paulo Borges Guimarães Mecânico 
90.  Priscila Xavier Napolião Santana Balconista 
91.  Ranário Silva Nunes Gerente 
92.  Raul Holanda  Vendedor 
93.  Reginaldo da Silva Gonçalves Tec. Agropecuário  
94.  Rildo Santos Modesto Ag. Administrativo 
95.  Rita Lisboa Santos Professor 
96.  Robson Adolfo Citolin Bancário 
97.  Ronai Machado Marques Vendedor 
98.  Roseane Moreira de Abreu Operador de Caixa 
99.  Roseni Cortez de Freitas Caixa 
100.  Rosiane Miranda da Silva Bancária  
101.  Rubens Marques  Professor 
102.  Rute de Souza Oliveira Caetano Secretária 
103.  Sabrina Capra Parpineli Vendedora 
104.  Samara Dantas Alves Vendedora 
105.  Sandra Gugel Aud. Público Interno 
106.  Sara Ribeiro da Silva Barbosa Bancária  
107.  Sergio Dutra Pereira Ag. Administrativo 
108.  Silmara Oliveira Barbosa Caixa Geral 
109.  Silvano Elias de Oliveira Professor 
110.  Sirlene Ferreira da Silva Queres Professor 
111.  Solange Maria Chaves Professor 
112.  Solange Rodrigues da Silva Vendedora 
113.  Suzamara Lima de Oliveira Primmaz Bancária  
114.  Tadna Rios Figueredo Almeida Educadora 
115.  Thiago Henrique de Oliveira Silva Operador de Caixa 
116.  Thiago Nogueira Ponte Técnico em Informática 
117.  Thiago Rodrigo Dias Alves Farmacêutico Bioquímico 
118.  Uilian Antônio da Silva Técnico em Seg. do Trabalho 
119.  Usaria de Jesus Silva Auxiliar de Loja 
120.  Valeria Pazetto de Sá Bancária  
121.  Valeria Sperandio Telefonista 
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122. Vanilson Pereira Matos Ag. Administrativo 
123. Vanilton Souza Barros Autônomo 
124. Vera de Souza Almeida Educadora 
125. Vitor Pereira Assunção Empresário 
126. Wallas Mendoça Pereira Estoquista 
127. Zeila Marcia Atanazio Rodrigues Professora 
128. Zelia Dulce de Oliveira Professor 
129. Zilda Alves de Andrade Auxiliar de Limpeza 

Todos brasileiros, maiores, capazes, residentes e domiciliados nesta cidade de Colniza-MT, 
sendo que em seguida foi determinado pelo MM. Juiz a publicação do edital em meios de 
comunicação local. Foi determinada ainda a remessa de cópia deste edital para a Egrégia 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Eu, Gustavo Teodoro de Souza, 
matrícula 32712, Gestor Administrativo 3, o digitei. 

Colniza-MT, 12 de novembro de 2018. 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COTRIGUAÇU 

EDITAL N.12 /2018/C.A - INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS JURADOS 

PARA O ANO DE 2019. 

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz de Direito da Comarca de 

Cotriguaçu/MT, na forma da lei; 

FAZ SABER, a todos quanto do presente Edital n 12/2018/C.A virem ou dele conhecimento 

tiverem, que, neste Juízo da Secretaria da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, foram 

alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, nos termos do artigo 425 do 

Código de Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para 

reuniões periódicas do Tribunal do Júri. 

1-ALDA BOREK

2-ADRIANA ALMEIDA

3-ANDRE LUIZ KLEIN

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

FUNCIONÁRIA PRIVADA 

FUNCIONÁRIO PRIVADO 

4-ARTUR TADEU CAMERA FUNCIONÁRIO PRIVADO 

5-ADALBERTO CAZARIM DA SILVA FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

6-ANITA BERNARDI EVANGELISTA EMPRESÁRIA 

7-ANDERSON LOHMANN FUNCIONÁRIO PRIVADO 

8-ANDERSON FRANCISCO DE MAGALHÃES VETERINÁRIO 

9-ANTONIO FERNANDES DE SÁ COMERCIANTE 

10-ARNALDO CAMPOS JUNIOR PECUARISTA 

11-AGOSTINHO CASTANHA FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

12-BÁRBARA PRISCILA ARGENTON

13-BRUNA LALESCA

DO LAR 

AUTONOMA 

14-CARLOS ALBERTO BONAVICO FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

15-CAROLINE S. SILVA NASCIMENTO BIOQUÍMICA 

16-CESAR AUGUSTO DOS SANTOS FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

17-CLAUDIANE HILLESHAIN FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

18-CLAUDIO SILVEIRA COMERCIANTE 

19-CRISTIAN SULZBACH FUNCIONÁRIA PRIVADO 

20-EDER APARECIDO FABIANO

21-ELIZETE DAHNMER

22-EZEQUIELE SQUERSATO

23-FABIANA SKURA

24-FABIANO CESAR BATISTA

25-FABIANA NASCIMENTO DA SILVA

26-FRANCIELI PORCHER

27-GERSON LUIS ALBERTI

28-GERSON ROBERTO WEBER

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

AUTONOMA 

FUNCIONÁRIA PRIVADA 

AUTONOMO 

DO LAR 

DO LAR 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

AUTONOMO 
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29-GISLAINE DE SOUZA S. KRIESER 

30-IRRAEL SANCHES SANTIAGO 

31-HELEN CORANDI GUMIERO TEZA 

32-HELENA ZIMMER 

33-IVANIA CRISLAINE DE MELO 

34-IVANILDA APARECIDA VAZ 

35-IVONETE ALVES DE DEUS GOLLO 

36-ISAIAS FURTADO 

37-ITACIR LUIZ BLAU 

38-JACQUELINE R. ROCKENBACH 

39-JOÃO LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 

40-JOCELI TEODORO 

41-JOSERLANHA MACEDO 

42-KATIA MARIA M. DO NASCIMENTO 

43-KEILA MARLENE BAUMHART 

44-KELI MUNDI 

45-LEANDRO BEZERRA DA SILVA 

46-LEANDRO GAUDÊNCIO 

47-LEDA PEREIRA SOUZA SILVA 

48-LEMILSO ROCHA 

49-LUIZANA MAZZOCHIO 

50-LUANA LIMA 

51-MARIA BETANIA BARTELI 

52-MARCELO GARCIA CAETANO 

53-MARLENE BALESTRIN 

54-MARY LOURDES RODRIGUES 

55-MICHELLY ALMEIDA COSTA 

56-MONICA A. CORDEIRO 

57-NILSA PAGEO CARLOTTO 

58-PAULO DA SILVA TEIXEIRA 

59-RAYNE ROCHA DE OLIVEIRA 

60-RENAN FUMAGALLI 

61-RILLY ANDRETA BIANCHI 

62-ROBSON ALVES DE ARAÚJO 

63-ROBERTO CARLOS P. DE ARAÚJO 

64-RODRIGO JESUÍNO PADILHA 

65-RONALDO CARRION BETIN 

66-ROGÉRIO GOLÇALVES LOPES 

67-ROSANGELA ALVES M. RODRIGUES 

68-ROSELI LUSA 

69-ROSICLEA SAUER DOERNER 

70-ROSINERE FUSINATO GELLER 

71-ROSIMARA SANTOS DE OLIVEIRA 

72-SILVIA STOLL 

73-SOLANGE FÁTIMA TIBOLA 

74-SONY HERICA RITA C. DA SILVA 

75-TAIS GELIO SCHUSTER 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

PECUARISTA 

VETERINÁRIA 

FUNCIONÁRIA PRIVADA 

FUNCIONÁRIA PRIVADA 

 EMPRESÁRIA 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

AGRICULTOR 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

FUNCIONÁRIA PRIVADA 

FUNCIONÁRIA PRIVADA 

FUNCIONÁRIA PRIVADA 

AUTONOMO 

COMERCIANTE 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

COMERCIANTE 

FUNCIONÁRIA PRIVADA 

DO LAR 

COMERCIANTE 

DO LAR 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

DO LAR 

COMERCIANTE 

COMERCIANTE 

COMERCIANTE 

COMERCIANTE 

DO LAR 

ARQUITETO 

VETERINÁRIA  

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

COMERCIANTE 

COMERCIANTE 

COMERCIANTE 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

FUNCIONÁRIA PRIVADA 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

ASSISTENTE SOCIAL 

EMPRESÁRIA 

FUNCIONÁRIA PRIVADA 

COMERCIANTE 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

COMERCIANTE 

NUTRICIONISTA 
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76-TANIA MATOS DA COSTA

77-VALÉRIA ROCHA CUSTÓDIO

77-VALDEVINO M. DOS SANTOS

78-VANESSA STAUB

79-VANDERLENE ALVES SOUZA

80-VENILDA STREB

EMPRESÁRIA 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

AUTONOMO 

FUNCIONÁRIA PRIVADA 

COMERCIANTE 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

Todos brasileiros, maiores, capazes, residentes e domiciliados nesta Cidade de Cotriguaçu-

MT, sendo que em seguida foi determinado pelo MM. Juiz a publicação do edital em meios 

de comunicação local. Foi determinada ainda a remessa de cópia deste Edital n°. 

11/2018/C.A para a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.  

Eu Juliana Luiza Haupenthal Berwanger, matrícula nº 11704, Gestora Geral, digitei e 

subscrevo. 

Cotriguaçu/MT, 12 de novembro de 2018. 

Dante Rodrigo Aranha da Silva 

Juiz de Direito 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANAÂ DO NORTE 
 
 
 
 

EDITAL Nº. 008/2018/DF  
  

 
 

O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA MMº Juiz de Direito da Comarca de 
Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei etc. Torna pública a relação o RESULTADO PROVISÓRIO por ordem de 
classificação no Processo Seletivo para credenciamento de pessoas físicas habilitadas a 
atuar na área de Fisioterapia e Psicologia desta Comarca.  
 

 
 

Nome do(a) Candidato(a) Área de Atuação Situação 
Manoel Carlos Avallone Junior Fisioterapeuta Apto 
Laura Thallytt Silva Fisioterapeuta Apta 
Giuliana Victória da Silva Alberton Psicóloga Apta 

 
Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum. 

 
Nova Canaã do Norte, 12 de novembro de 2018. 

 
 
 
 
 

Dr. FERNANDO KENDI ISHIKAWA 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 

Disponibilizado - 14/11/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10378 Caderno de Anexos - 23 de 23


	CADERNO COMARCAS.pdf
	EDITAL COLNIZA.pdf
	EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019
	RICARDO FRAZON MENEGUCCI
	Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri



		2018-11-14T09:00:35-0300
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




